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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan disajikan hasil analisis dari data yang 

telah dikumpulkan untuk menjawab persoalan-persoalan 

penelitian. Penyajian diatur menurut tujuan-tujuan penelitian 

yang hendak dicapai, sebagaimana telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya.  

 

4.1. Gambaran Obyek Penelitian 

4.1.1.  Profil Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UKSW 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) merupakan salah 

satu fakultas tertua di lingkungan Universitas Kristen Satya 

Wacana, yang berlokasi di Jalan Diponegoro 52-60 Salatiga. 

Fakultas ini didirikan pada tanggal 5 Desember 1959 bersama 

dengan dengan Fakultas Hukum, mendampingi sebuah 

fakultas yang sudah terlebih dahulu ada yaitu Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan mulai beroperasi 

secara resmi pada tanggal 1 Oktober 1960 (feb.uksw.edu).  

 Pada saat ini, FEB UKSW memiliki tiga program studi 

berdasarkan bidang ilmu yaitu Program Studi Manajemen, 

Program Studi Ilmu Ekonomi, dan Program Studi Akuntansi. 

Berdasarkan aras pendidikan yang diselenggarakan di setiap 

program studi, maka secara total terdapat delapan program 

studi di FEB yaitu Program Diploma Sekretari, Program 

Diploma Manajemen Perusahaan, Program S1 Manajemen, 

Program S1 Ilmu Ekonomi, Program S1 Akuntansi, Program 
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Magister Manajemen, Program Magister Akuntansi, dan 

Program Doktor Ilmu Manajemen.   

Adapun visi dari FEB UKSW adalah, “Menjadi fakultas 

yang terkemuka di kawasan ASEAN pada tahun 2022” (FEB, 

2013). Untuk mewujudkan visi tersebut, maka FEB UKSW 

menjalankan dua misi utama yaitu: 1) Menyediakan 

lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk 

lulusan di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki 

keunggulan kompetitif pada level nasional dan internasional; 

2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

memiliki reputasi nasional dan internasional serta bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu dan masyarakat (FEB, 2013). 

 

4.1.2. Profil Informan 

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 

para mahasiswa Program Studi Manajemen FEB UKSW. 

Secara total, terdapat 29 orang mahasiswa yang telah 

diwawancarai dalam penelitian berkenaan dengan masalah 

yang tengah diteliti. Profil para mahasiswa secara lebih rinci 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Profil Mahasiswa yang Menjadi Informan  
(Sumber: Trail 2) 

 
Kode Mahasiswa Nama Program – Asal – Alumni Angkatan 

M1 Niko Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 

M2 Herfin Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 

M3 Indra Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 

M4 Samuel Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 

M5 Leo Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 

M6 Chelly Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 

M7 Rilie Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 

M8 Vonny Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 

M9 Debby Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 

M10 Yoki Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 

M11 Frans Doktor Ilmu Manajemen - Non Salatiga - Alumni MM FEB UKSW 2012 

M12 Gracia Magister Manejemen - Non Salatiga - Alumni S1 FEB 2011 

M13 Jocelyn Magister Manajemen - Non Salatiga - Alumni S1 FEB  2012 

M14 Santo Magister Manajemen - Non Salatiga - Alumni S1 FEB 2013 

M15 Ida Magister Manajemen – Salatiga - Alumni S1 FEB 2011 

M16 Melissa Magister Manajemen – Salatiga - Alumni S1 FEB 2011 

M17 Kiki Magister Manajemen – Salatiga - Alumni S1 FEB 2012 

M18 Abdi Magister Manajemen – Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 

M19 Gloria S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M20 Yohana S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M21 Sally S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M22 Anastasia S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M23 Ramos S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M24 Julia S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M25 Ruri S1 Manajemen - Non Salatiga 2010 

M26 Yosafat S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M27 Faleria S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M28 Jaya S1 Manajemen – Salatiga 2010 

M29 Yuni S1 Manajemen – Salatiga 2011 
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4.2. Faktor-faktor Penyebab Kebanggaan Keorganisasian 

pada Konsumen 

Tujuan yang pertama dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang memicu tumbuhnya 

kebanggaan mahasiswa terhadap FEB UKSW. Berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan, dapat diketahui bahwa 

mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UKSW 

mempunyai 9 hal yang dibanggakan dari FEB UKSW. 

Kesembilan hal yang dibanggakan tersebut masing-masing: 

Alumni, lingkungan belajar, kedekatan dosen dan mahasiswa, 

reputasi dosen, pencapaian fakultas, pencapaian program 

studi, pencapaian angkatan, manfaat bagi pribadi, dan 

hubungan antar mahasiswa.  

Kebanggaan terhadap FEB UKSW yang dirasakan oleh 

mahasiswa, dapat terjadi dalam situasi dan kondisi tertentu. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui lima macam 

situasi dan kondisi yang memungkinkan seorang mahasiswa 

dapat merasakan rasa bangga terhadap FEB UKSW, yaitu 

pada saat mahasiswa tersebut membandingkan, menilai, 

meraih prestasi, mendengar dari orang lain, dan berpartisipasi 

dalam suatu kegiatan tertentu di FEB UKSW. Munculnya 

kebanggaan juga tergantung pada objek yang dibandingkan 

dengan FEB UKSW. Kebanggaan akan muncul apabila 

mahasiswa mempersepsikan FEB UKSW lebih baik ketimbang 

objek yang dibandingkan tersebut. Namun, dalam kondisi-

kondisi tertentu dimana FEB UKSW dipandang inferior 

dibandingkan suatu objek yang lain, maka kebanggaan tidak 
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akan muncul melainkan ada kecenderungan rasa minder yang 

dirasakan. Hasil selengkapnya mengenai hal-hal yang 

dibanggakan mahasiswa terhadap FEB UKSW, berikut situasi 

dan kondisi dimana kebanggaan tersebut mahasiswa rasakan, 

dapat dirangkum dalam tabel berikut ini:  
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Tabel 4.2 Klaster Kategori Jawaban, Pola dan Variabel berkenaan dengan  

Persoalan Penelitian Pertama 

Persoalan Penelitian 
1 

Klaster Kategori Jawaban  Pola dan Variabel 

Apa hal yang 
dibanggakan dari FEB 

UKSW? 

1. Alumni 

2. Lingkungan Belajar 

3. Kedekatan Dosen-Mahasiswa 

4. Reputasi Dosen 

5. Pencapaian Fakultas 

6. Pencapaian Program Studi 

7. Pencapaian Mahasiswa 

8. Manfaat bagi pribadi 

9. Hubungan antar mahasiswa 

Kualitas pengguna terdahulu suatu produk berupa jasa dari 

suatu organisasi bisnis, serta lingkungan khas dari organisasi 

dapat menjadi dua hal kuat yang diasosiasikan dengan nama 

organisasi tersebut dan memicu kebanggaan konsumen 

terhadap organisasi tersebut. Selain itu, kualitas karyawan 

khususnya dalam hal reputasi dan kedekatan dengan 

konsumen, prestasi keorganisasian, manfaat yang didapat dari 

mengonsumsi jasa tersebut, serta hubungan antar sesama 

pengguna jasa, juga dapat memicu tumbuhnya kebanggaan 

keorganisasian pada konsumen. Kebanggaan terhadap 

organisasi dapat muncul apabila konsumen dalam 

interaksinya membandingkan, menilai, meraih, mendengar 

dari orang lain, dan berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.   

  

Berdasarkan pola diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

variabel antara lain: 

1. Customer Organizational Pride 

2. Brand Association 

3. Employee-Customer Intimacy 

4. Employee Reputation 

5. Achievement 

6. Perceived Benefits 

7. Organizational Culture 

Dalam situasi dan 
kondisi bagaimana 

kebanggaan terhadap 
FEB UKSW itu 

dirasakan? 

1. Membandingkan 

2. Menilai 

3. Meraih 

4. Mendengar dari orang lain 

5. Berpartisipasi 

Sumber: Data primer yang diolah dan direkam dalam Trail 4.  
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4.2.1. Hasil 

Berikut ini adalah deskripsi dari hasil penelitian 

mengenai hal-hal yang dibanggakan mahasiswa dari FEB 

UKSW: 

 

a. Alumni 

Alumni dari FEB UKSW yang telah tersebar dimana-

mana dan menempati berbagai posisi penting baik itu di 

perusahaan ataupun dalam bidang pemerintahan 

menjadi salah satu hal yang dibanggakan oleh 

mahasiswa yang kini menempuh studi FEB UKSW. M12 

berujar, “…kebanyakan orang-orang penting yang ada di 

negara ini, paling tidak yah ada orang-orang yang 

memang alumni dan berasal dari UKSW dan itu membuat 

bangga”. Informan ini memandang bahwa posisi-posisi 

penting yang dimiliki oleh para alumni merupakan 

sebuah prestasi yang menunjukkan bahwa FEB UKSW 

memiliki kualitas. Sedikit berbeda dengan M12, 

informan yang lain yakni M6 mengatakan, “Hal yang 

dibanggakan … yang kedua adalah kualitas alumni 

karena kalau di Kupang bicara tentang MM UKSW tidak 

banyak yang tahu, tapi mereka kenal alumni MM UKSW 

tertentu yang rata-rata sudah menjadi dosen disana, dan 

mereka bilang kualitasnya bagus”. Informan ini bangga 

oleh karena ia mendengar pengakuan orang lain 

terhadap kualitas alumni MM. Pengakuan orang lain 

tidak ditujukan kepada institusi dimana alumni 
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tersebut pernah menempuh pendidikan, tetapi lebih 

kepada pribadi alumni tersebut. Ketika ia mendengar 

pengakuan orang lain terhadap alumni tersebut, maka 

sebagai seorang mahasiswa yang bernaung di bawah 

sebuah institusi pendidikan yang sama dengan alumni 

tersebut, muncul rasa bangga. Sedikit berbeda dengan 

kedua informan di atas, M1, salah seorang mahasiswa 

MM yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa ia 

berbangga oleh karena alumni FEB yang tersebar 

dimana-mana, namun belum cukup puas oleh karena 

jika dibandingkan dengan beberapa universitas terkenal 

lainnya, alumni FEB UKSW masih kurang memiliki 

kontribusi dalam skala nasional. Ia berujar, “Saya tidak 

menutup mata yah dengan alumni-alumni dari 

universitas yang bukan UKSW, ketika melihat misalnya 

alumni UGM, yang duduk dalam posisi-posisi strategis 

baik dalam pemerintahan, perusahaan-perusahaan, dan 

lain sebagainya ketika lihat di media massa ada 

pendapat dari ahli ini dll. Nah sejauh ini saya belum 

pernah mendengar bahwa pendapat dari alumni Satya 

Wacana, tapi dari UI dan sebagainya, itu yang membuat 

saya belum puas sekali”. Dari pendapat informan 

tersebut, dapat dicermati disamping prestasi-prestasi 

yang telah dibuat oleh para alumni FEB, sebenarnya 

masih ada alumni-alumni dari universitas lain yang 

lebih berprestasi. Kebanggaan oleh karena alumni itu 

ada, namun jika dibandingkan dengan alumni dari 
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beberapa universitas ternama, masih ada 

kekurangpuasan. Dari pendapat-pendapat para 

responden diatas, dapat dicermati bahwa alumni 

merupakan salah satu faktor yang memunculkan 

kebanggaan dalam diri mahasiswa terhadap FEB UKSW.  

 

b. Lingkungan Belajar 

Lingkungan belajar di FEB UKSW merupakan salah 

satu aspek yang menjadi keunikan dari fakultas 

tersebut di mata para mahasiswanya. Hal unik pertama 

berkaitan dengan lingkungan belajar di FEB UKSW 

adalah diversitas civitas akademika. Para mahasiswa 

yang berkuliah di FEB UKSW berasal dari berbagai 

macam latar belakang budaya. M17 mengutarakan 

kepada peneliti demikian, “FEB itu juga UKSW mini, lebih 

dikhususin lagi FEB itu juga terdiri dari banyak 

mahasiswa yang nggak cuman dari satu suku to, jadi 

kita bisa belajar bersosialisasi nggak cuma sama sesama 

orang Salatiga nih, kita bisa sama orang Ambon, orang 

mana bisa temenan juga, nggak cuma dari akademik tapi 

kita juga bisa belajar sosialisasi sih…”. Meskipun 

memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda, 

namun telah tercipta suatu budaya kekeluargaan 

diantara para mahasiswa yang berada di FEB UKSW. 

Hal ini dikemukakan oleh M14 kepada peneliti, ketika 

peneliti menanyakan apa hal yang paling 

dibanggakannya dari FEB UKSW. Informan tersebut 
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mencontohkan MM, yang terdiri dari banyak angkatan 

dengan jumlah mahasiswa yang berbeda-beda tetapi 

dengan keberagaman jumlah angkatan itu mahasiswa 

tetap bisa saling akrab. Keakraban tersebut tercipta 

pada saat ujian proposal atau seminar-seminar yang 

biasanya dihadiri oleh mahasiswa MM lintas angkatan. 

Pada saat tersebut mahasiswa-mahasiswa bisa langsung 

saling akrab dalam membicarakan matakuliah, asal, 

latar belakang budaya dan sebagainya. Beberapa 

mahasiswa yang lain khususnya pada aras 

pascasarjana, membuat perbandingan antara 

lingkungan belajar pada waktu S1 dengan lingkungan 

belajar pada waktu S2. Dalam perbandingan tersebut 

diketahui bahwa UKSW secara umum memiliki 

keunggulan dalam segi kenyamanan kampus, dan 

keramahtamahan civitas akademika. Dalam lingkungan 

seperti inilah, mahasiswa merasa dihargai sehingga 

muncul rasa memiliki dan kebanggaan tersendiri. 

 

c. Kedekatan Dosen dan Mahasiswa 

Hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi suatu 

aspek yang paling sering diungkapkan mahasiswa, 

sebagai hal yang dibanggakan dari FEB UKSW. Secara 

lebih khusus, mahasiswa membanggakan keakraban 

yang tercipta antara mahasiswa dan dosen di 

lingkungan FEB UKSW. Beberapa mahasiswa yang 

peneliti wawancarai mengemukakan bahwa dosen-dosen 
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di FEB UKSW bersedia untuk dipanggil “mas” atau 

“mbak”, sehingga hubungan antara mahasiswa dan 

dosen tidak terlalu canggung, tidak sama seperti di 

universitas lain dimana dosen harus dipanggil dengan 

panggilan formal seperti “bapak” atau “ibu”. Di FEB 

UKSW, mahasiswa dan dosen bisa saling berkomunikasi 

lewat BBM (BlackBerry Messenger), sehingga benar-

benar terasa ada kedekatan. Hal ini menjadi suatu 

keunikan yang dibanggakan mahasiswa di FEB UKSW, 

baik itu pada aras sarjana maupun pascasarjana. Salah 

seorang informan dari program Doktor Ilmu Manajemen 

FEB mengungkapkan bahwa ada perbedaan jika 

membandingkan hubungan antara mahasiswa dan 

dosen di UKSW (FEB yang dimaksud) dengan di tempat 

studi-tempat studinya terdahulu. Dosen-dosen di UKSW 

begitu ramah dan sering bertukar cerita dengan 

mahasiswa mengenai latar belakang, kondisi  daerah 

asal mahasiswa dan sebagainya. Diskusi-diskusi antara 

dosen dan mahasiswa juga dapat terjadi secara informal 

dimana dan kapan saja. Jarak antara mahasiswa dan 

dosen begitu dekat, namun hubungan tersebut tetap 

terjalin dengan penuh kesantunan. Beberapa 

mahasiswa juga membagi pengalaman mereka yang 

menunjukkan bahwa dosen di FEB UKSW memiliki 

kepedulian yang tinggi terhadap mahasiswanya. M14 

bercerita, “…waktu saya S1, besoknya mau ujian skripsi 

malamnya di-sms gimana persiapannya apanya yang 
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masih kurang, saya percaya kamu pasti bisa bla bla bla.  

Saya merasa oh ini seperti orang tua asli, itu yang saya 

rasa nggak ada dimana-mana karena kayak yang saya 

bilang tadi, tentang itu adik saya yang kuliah di Jakarta 

atau teman-teman saya manapun yang kuliah di 

universitas lain, mereka jarang cerita hal itu gitu, dan 

saya nggak pernah denger itu”. Bagi informan tersebut, 

dosen terkadang memainkan peran sama seperti orang 

tua bagi mahasiswanya dengan benar-benar memberi 

perhatian terhadap studi yang tengah dijalani oleh 

mahasiswa. FEB UKSW bagi responden tersebut sudah 

menjadi rumah kedua, dimana ilmu yang didapat dari 

dosen terkadang bukan hanya sebatas pengetahuan 

ilmiah, tetapi juga merupakan suatu pelajaran hidup. 

Informan yang lain, M11, mengutarakan bahwa 

kepedulian dosen terhadap mahasiswa itu tercermin 

lewat tindakan-tindakan konkrit seperti menanyakan 

kesulitan yang dialami mahasiswa sehubungan dengan 

materi perkuliahan, meminjamkan buku, membuka diri 

untuk berkonsultasi apabila mahasiswa mengalami 

kesulitan dan sebagainya. Menurut informan tersebut, 

bentuk hubungan seperti ini sangat jarang ditemui di 

tempat lain, khususnya pada tempat studi-tempat 

studinya terdahulu. Kepedulian dosen inilah yang 

membuat mahasiswa merasa dihargai dan merasa 

memiliki suatu identitas yang unik dibanding 

mahasiswa dari perguruan tinggi lain.  
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d. Reputasi Dosen 

Reputasi dari para dosen di FEB UKSW juga merupakan 

salah satu aspek yang menumbuhkan kebanggaan 

mahasiswa di fakultas tersebut. Salah seorang 

mahasiswa mengutarakan bahwa dosen-dosen di UKSW 

sudah sangat terkenal di luar lingkungan UKSW, 

bahkan sudah memiliki reputasi dalam skala nasional. 

Dosen-dosen ini dikenal oleh banyak pihak karena 

sering membawakan seminar ataupun pelatihan di 

berbagai daerah. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu, 

mahasiswa tersebut sering ditanyai tentang dosen-dosen 

di FEB UKSW oleh pihak-pihak tertentu, oleh karena 

dosen-dosen tersebut dalam beberapa kesempatan 

pernah memberi pelatihan di perusahaan-perusahaan. 

Dalam segi kompetensi, dosen-dosen di FEB UKSW juga 

sangat berkualitas. Menurut mahasiswa, kualitas 

tersebut tercermin lewat gelar akademik yang dimiliki 

oleh para dosen. Khusus pada aras pascasarjana, 

mahasiswa memiliki kebanggaan tersendiri oleh karena 

diajar oleh para Doktor dan Professor yang memiliki 

banyak pengalaman dan profesionalisme yang tinggi. 

Hal ini diungkapkan oleh M18, salah seorang 

mahasiswa Magister Manajemen yang peneliti 

wawancarai. Ia mengatakan, “Bangganya karena diajar 

oleh pengajar-pengajar yang professional, 

berpengalaman, bukan hanya di dunia pendidikan, tapi 

pengalaman di luar di dunia bisnis, mereka punya 
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pengalaman, itu juga merupakan suatu kebanggaan, 

karena dosen-dosen kita bukan dosen yang biasa tapi 

dosen yang berprestasi”. Selain kompetensi, totalitas 

dosen dalam memberikan pengajaran di kelas juga 

menjadi suatu keunggulan yang dibanggakan oleh 

mahasiswa di FEB UKSW. Beberapa mahasiswa 

mengungkapkan dosen-dosen di FEB, tidak hanya 

sekedar mengajar namun benar-benar membagikan 

seluruh ilmu yang dimilikinya kepada mahasiswa. Hal 

ini berbeda dengan dosen-dosen di universitas lain yang 

mengajar tetapi hanya sekedar mengajar. M12 berujar, 

“Jadi ilmu yang dosen-dosen ekonomi UKSW kasi ke kita 

itu full, apa yang mereka dapat itulah yang mereka kasi 

ke kita, nah kalo yang dari universitas lain, pasti yang 

dosennya kasi itu cuman setengah, dari 100% yg dia 

dapat, dia cuma kasi 50% atau paling 45%, tidak full 

yang dia kasi. Itu yang membuat saya bangga karena 

pengetahuan yang saya dapat itu beda dari orang-orang 

lain…”. Meskipun demikian, beberapa mahasiswa juga 

menggarisbawahi bahwa ada beberapa dosen yang 

kurang memenuhi ekspektasi mereka di kelas. Ada 

beberapa dosen yang terkadang dalam kuliah 

membahas topik yang tidak ada sangkut-pautnya 

dengan materi perkuliahan. Hal ini berarti bahwa tidak 

semua dosen di FEB UKSW menjadi kebanggaan 

mahasiswa. 
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e. Pencapaian Fakultas 

Salah satu aspek yang tentu menjadi kebanggaan dari 

para mahasiswa adalah FEB UKSW adalah 

pencapaiannya. Bagi beberapa mahasiswa, jika 

dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang lain di 

lingkungan UKSW, FEB memiliki keunggulan dalam hal 

pengembangan organisasi dan kapabilitas untuk 

mewujudkan visi dan misinya. Nama besar dari FEB 

UKSW khususnya di Jawa Tengah merupakan suatu 

kebanggaan bagi para mahasiswa. Kebanggaan itu 

dirasakan ketika banyak perguruan tinggi-perguruan 

tinggi lain datang ke FEB UKSW untuk melakukan studi 

banding, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa 

FEB UKSW memang memiliki kualitas. Selain itu, 

mahasiswa juga berbangga karena dalam beberapa 

seminar yang diadakan, FEB mampu mendatangkan 

pembicara-pembicara ternama di tingkat nasional 

maupun internasional. Menurut pengakuan mahasiswa, 

berpartisipasi dalam seminar-seminar dengan 

pembicara-pembicara ternama juga menimbulkan rasa 

bangga.  Berbicara soal pencapaian fakultas, tidak 

hanya pada aras institusional namun juga pada aras 

kolegial (pencapaian dosen/mahasiswa) yang membawa 

nama fakultas. Salah satu pencapaian yang 

dibanggakan oleh para mahasiswa adalah pencapaian 

dalam kegiatan Bakat dan Minat seperti Pekan Olahraga 

Mahasiswa (POM) di kampus. Pada POM tahun 2012 
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dan 2013, juara umum diraih oleh FEB, dan hal itu 

menjadi kebanggaan dari para mahasiswa baik yang 

ikut dalam perlombaan ataupun yang hanya menjadi 

suporter.  

 

f. Pencapaian Program Studi 

Berbicara soal pencapaian di level program studi, tentu 

berbicara soal akreditasi. Selain merupakan salah satu 

daya tarik bagi mahasiswa untuk memilih jurusan, 

akreditasi FEB UKSW (khususnya program studi 

manajemen) juga menjadi kebanggaan mahasiswa, oleh 

karena di beberapa universitas ternama lainnya, 

akreditasinya masih lebih rendah dari akreditasi FEB 

UKSW. Bagi mahasiswa, walaupun UKSW hanya 

merupakan sebuah universitas kecil di kota kecil 

bernama Salatiga, ternyata memiliki kualitas yang 

sudah diakui di Indonesia dan mampu bersaing dengan 

universitas-universitas ternama di kota-kota besar. 

M24, salah seorang mahasiswa S1 manajemen 

mengatakan, “Yang paling dibanggakan jelas soal 

Akreditasi. S1, S2, S3 semua akreditasinya A dari 

Manajemen, itu sungguh membanggakan buat kita, 

apalagi kita kadang orang memandang sebelah mata, 

mana toh Salatiga? Banyak orang yang nggak tahu 

dimana Salatiga, tapi ternyata di Salatiga, di salah satu 

kota yang kecil itu ada perguruan tinggi swasta yang 

mampu bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan 
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tinggi lainnya”. Akreditasi yang diraih oleh program 

studi di FEB ini menjadi kebanggaan sekaligus menjadi 

faktor pembandingan ketika mahasiswa program studi 

tersebut membanding program studinya dengan 

program studi - program studi yang lain, baik itu di 

lingkungan UKSW, maupun di luar lingkungan UKSW.   

 

g. Pencapaian Mahasiswa 

Selain pencapaian fakultas dan program studi, salah 

satu pencapaian yang dibanggakan adalah pencapaian 

mahasiswa  FEB UKSW sendiri. Pencapaian yang 

dimaksud dapat merupakan pencapaian individual 

ataupun pencapaian kolektif, seperti pencapaian 

angkatan, pencapaian di organisasi mahasiswa, 

pencapaian di kelompok bakat dan minat yang diikuti 

mahasiswa dan sebagainya. Dalam sebuah observasi 

yang peneliti lakukan pada saat mengikuti Pesta Rakyat 

Ekonomi (PESAKOM) 2013, peneliti berhasil secara 

singkat mewawancarai saudara M, yang merupakan 

salah satu peserta PESAKOM, dan sekaligus ketua 

angkatan 2011. Ketika peneliti menanyakan apakah ada 

kebanggaan terhadap angkatan 2011, saudara M 

menjawab, “Tentu saja kami bangga. Tahun lalu kami 

(angkatan 2011) juara 1 untuk ajang ini, jadi ini 

diperlombakan kita juara 1. Kemudian kita ada tawaran 

di Bethany, di gereja Bethany untuk mengisi, trus tahun 

ini juga ada di final POM, dan di Pancasila juga kita akan 
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mengisi ini…”. Ada prestasi-prestasi yang berhasil diraih 

oleh mahasiswa-mahasiswa dalam satu angkatan, dan 

hal itu menjadi kebanggaan bersama. Selain saudara M, 

peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan 

saudara P, ketua angkatan 2009. Ketika ditanya 

mengenai keunikan dari angkatan 2009, saudara P 

berujar, “Yang dimiliki oleh 2009 itu banyak, dari multi-

talent itu tidak saja kuat di bidang olahraga yang kita 

buktikan di Kambing Cup, kan di setiap tahunnya itu 

acaranya Ekonomi ada Kambing Cup, itu kita sudah 

mendapatkan dua kali berturut-turut, itu juga adalah 

sebagai sejarah dimana kami angkatan pertama yang 

mendapatkan title itu dua kali berturut-turut. Dan juga 

untuk tadi dari segi seni tadi yang bro bisa lihat ada 

OMB, mereka sudah melanglang buana sampai paling 

jauh mereka di pulau Bali. Itu tidak didapatkan oleh 

semua angkatan, cuma 2009 yang punya. Jadi itu yang 

saya bisa banggakan dari angkatan 2009. Masih banyak 

sih, jadi di salah satu mahasiswa kita mendapatkan 

beasiswa Djarum”. Selain pencapaian mahasiswa dalam 

satu angkatan, ada juga pencapaian-pencapaian dari 

kelompok Bakat Minat di FEB UKSW, yang 

menimbulkan kebanggaan bagi para mahasiswa. Salah 

satu contohnya adalah prestasi yang diraih Finger Kine 

Klub, salah satu kelompok bagi mahasiswa FEB UKSW 

yang meminati bidang perfilman dalam festival IT Indie 

Movie Competition, yang diselenggarakan oleh SEMA FTI 
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UKSW pada tahun 2010 silam. Pada kompetisi tersebut 

wakil dari Finger Kine Klub FEB UKSW berhasil meraih 

juara dua dan mendapat sejumlah penghargaan lainnya. 

Salah seorang mahasiswa kemudian menyatakan 

kebanggaannya terhadap prestasi tersebut melalui 

media internet (feb-uksw.blogspot.com) 

 

h. Manfaat bagi pribadi 

Rasa bangga mahasiswa terhadap FEB UKSW, juga 

dipicu oleh ada atau tidaknya manfaat yang didapat 

mahasiswa tersebut dari proses studinya di FEB UKSW. 

Beberapa mahasiswa yang peneliti wawancarai 

mengutarakan hal ini. Salah seorang informan, yakni 

M23, mengutarakan, “…Sebenarnya semua universitas 

itu bisa dibanggakan pada saat orang yang berkuliah di 

tempat itu dia berkembang. Jadi disaat aku merasa aku 

berkembang, aku bertumbuh disini, aku dapat mengambil 

semua ilmunya, aku dapat belajar disini, pada saat itu 

ada kebanggaan”. Beberapa mahasiswa yang lain juga 

mengutarakan hal yang senada. Kebanggaan terhadap 

FEB UKSW muncul oleh karena adanya manfaat yang 

didapat di FEB UKSW yang bisa dibagikan kepada orang 

lain, dan oleh karena masa depan mahasiswa dibangun 

mulai dari FEB UKSW. Manfaat-manfaat semacam 

inilah yang memicu rasa bangga dari para mahasiswa 

terhadap FEB UKSW. 
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i. Hubungan Antar Mahasiswa 

Hubungan antar mahasiswa merupakan aspek terakhir 

yang dapat menimbulkan kebanggaan seorang 

mahasiswa terhadap fakultasnya, dalam hal ini FEB 

UKSW. Hubungan antar mahasiswa ini, umumnya 

terjadi dalam suatu angkatan tertentu. Kekeluargaan 

yang tercipta antar mahasiswa dalam sebuah angkatan, 

dan juga persaingan secara akademis antar mahasiswa 

yang tercipta di dalam angkatan, merupakan dua faktor 

utama yang dapat memunculkan kebanggaan seorang 

mahasiswa. M2, salah seorang mahasiswa MM 

mengatakan, “…di MM ini tercipta kekeluargaan yang 

sangat kuat, tidak bisa dipungkiri relasi pertemanan 

sekalipun lintas suku, tetapi dia terjadi begitu kuat. Itu 

hal yang perlu dibanggakan. Selain itu persaingan yang 

memang cukup kental dilihat, antar mahasiswa 

bersaingnya luar biasa, itu terjadi di MM UKSW. Tidak 

tahu untuk angkatan lain tapi untuk angkatan 23, 

masing-masing punya ideologi sendiri-sendiri, dan itu hal 

yang sebenarnya di satu sisi baik yang perlu 

dipertahankan sebenarnya, itu yang membuat siapa sih 

yang tidak bangga berada dalam komunitas seperti itu?”  

Setiap angkatan memiliki keunikan dan ciri khas 

masing-masing. Sebagai contoh adalah mahasiswa S1 

angkatan 2011, memiliki ciri khas dengan tarian 

Bollywood-nya yang sering dibawakan di berbagai acara, 

baik itu di kampus maupun di luar kampus. Keakraban 
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dan kekeluargaan yang tercipta antar mahasiswa di 

angkatan dinilai berbeda dengan angkatan lainnya. Hal 

inilah yang kemudian menimbulkan kebanggaan 

terhadap FEB UKSW, dalam hal ini angkatan 2011.  

 

Secara empiris, dari penelitian yang dilakukan dapat 

diketahui beberapa macam situasi dan kondisi yang 

memungkinkan munculnya rasa bangga mahasiswa terhadap 

FEB UKSW yaitu, pada saat mahasiswa tersebut 

membandingkan, menilai, meraih, mendengar dari orang lain, 

dan berpartisipasi.  

Berikut ini adalah deskripsi dari setiap situasi dan 

kondisi dimana seorang mahasiswa merasakan kebanggaan 

terhadap FEB UKSW:  

 

1) Membandingkan 

Kebanggaan terhadap FEB UKSW muncul atau 

dirasakan oleh mahasiswa, ketika mahasiswa tersebut 

membandingkan suatu atribut tertentu dari FEB UKSW 

dengan atribut dari universitas atau fakultas yang lain. 

Apabila atribut dari FEB UKSW tersebut dinilai lebih 

baik dibandingkan dengan atribut universitas atau 

fakultas lain, maka akan muncul rasa bangga dalam diri 

mahasiswa, sebagai bagian dari FEB UKSW. Salah satu 

contohnya adalah pada saat mahasiswa 

membandingkan akreditasi yang diraih FEB UKSW, 

dibandingkan akreditasi fakultas lain, atau 
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membandingkan hubungan mahasiswa-dosen di FEB 

UKSW dengan di perguruan tinggi lain. 

 

2) Menilai 

Kebanggaan terhadap FEB UKSW juga dirasakan ketika 

mahasiswa menilai bahwa ada suatu perkembangan 

yang dirinya dapatkan selama berkuliah di FEB UKSW. 

Kebanggaan tersebut juga bisa muncul ketika 

mahasiswa menilai perilaku mahasiswa lain yang bukan 

mahasiswa FEB, menilai argumen, ataupun 

pengetahuan yang dimiliki mahasiswa lain. Ketika 

disadari bahwa ada suatu keunggulan khusus yang 

dimiliki oleh mahasiswa FEB baik itu berkaitan dengan 

perilaku ataupun ilmu yang dimiliki, maka akan muncul 

rasa bangga sebagai mahasiswa FEB UKSW.  

 

3) Meraih 

Pada saat fakultas, program studi, ataupun mahasiswa 

meraih suatu prestasi, maka pada saat tersebut 

dimungkinkan muncul rasa bangga terhadap FEB 

UKSW. Prestasi-prestasi yang dimaksud bisa seperti 

mendatangkan pembicara ternama, meraih akreditasi A, 

juara Pekan Olahraga Mahasiswa (POM), juara Kambing 

Cup, juara Pesta Rakyat Ekonomi (PESAKOM), juara 

lomba bakat dan minat di kampus, dan lain-lain 

sebagainya.  
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4) Mendengar dari orang lain 

Beberapa mahasiswa yang peneliti wawancarai 

mengakui sering mendengar pengakuan orang lain 

terhadap FEB UKSW. Pengakuan tersebut bisa 

ditujukan terhadap fakultasnya secara umum, dan bisa 

juga ditujukan terhadap salah satu dosen yang 

mengajar di FEB UKSW. Ketika mendengar pengakuan 

orang lain tersebut. ada rasa bangga yang dirasakan 

mahasiswa oleh karena keterkenalan FEB UKSW, dan 

juga kualitas yang sudah dimiliki baik itu fakultas 

secara umum, ataupun dosen-dosen yang mengajar di 

FEB UKSW.  

 

5) Berpartisipasi 

Kebanggaan mahasiswa terhadap FEB UKSW juga 

dirasakan ketika mahasiswa berpartisipasi dalam 

sebuah kegiatan yang benar-benar memiliki kualitas, 

seperti mengikuti seminar dengan pembicara ternama 

baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 

Beberapa mahasiswa mengakui bahwa mereka merasa 

bangga bisa mengikuti seminar tersebut, oleh karena 

bisa bertemu langsung dengan para pembicara ternama 

yang diundang.  

 

4.2.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas, 

maka dapat dicermati bahwa terdapat 6 hal yang dapat 
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menjadi penyebab kebanggaan keorganisasian pada 

konsumen suatu produk berupa jasa, yaitu kualitas pengguna 

terdahulu, lingkungan organisasi, kualitas karyawan, prestasi 

organisasi, manfaat produk bagi pribadi konsumen, dan 

hubungan antar sesama pengguna produk.  

Pengguna terdahulu dari sebuah brand memiliki peran 

yang penting dalam mempengaruhi persepsi konsumen 

terhadap perusahaan atau brand tersebut. Apabila konsumen 

menggunakan brand yang juga digunakan oleh pihak-pihak 

tertentu yang dipandang memiliki kualitas, maka dapat 

muncul kebanggaan tersendiri pada konsumen. Demikian 

pula dengan lingkungan organisasi atau perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik pelanggan dari 

sebuah brand, dan budaya antara karyawan dan pelanggan 

dalam perusahaan tersebut memiliki andil dalam 

pembentukan identitas seseorang sebagai konsumen atau 

pelanggan dari brand yang bersangkutan. Kedua hal ini dapat 

menjadi keunikan tersendiri yang dirasakan konsumen, yang 

kemudian membedakan konsumen tersebut dengan 

konsumen dari brand yang lain.  

Dari hasil penelitian juga dapat dicermati bahwa 

karyawan memiliki peran yang penting dalam membentuk 

persepsi dan perasaan konsumen terhadap brand. Apabila 

karyawan dalam perusahaan benar-benar memperhatikan 

kebutuhan dan harapan konsumen, serta mau untuk 

berinteraksi akrab dengan konsumen, maka konsumen akan 

merasa dihargai. Apabila karyawan-karyawan dalam 
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perusahaan memiliki reputasi yang bagus di mata orang lain, 

maka konsumen akan merasa bangga karena dilayani oleh 

atau berinteraksi dengan karyawan yang dihormati orang lain. 

Prestasi-prestasi yang dicapai organisasi atau perusahaan 

juga dapat menjadi sumber kebanggaan konsumen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengakuan secara 

institusional terhadap sebuah organisasi dapat memicu 

timbulnya kebanggaan pada konsumen dari produk organisasi 

yang bersangkutan.  

Manfaat produk bagi konsumen secara pribadi juga 

merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan 

munculnya rasa bangga konsumen terhadap organisasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa apabila produk dari suatu 

brand atau organisasi dapat meningkatkan kualitas diri 

seorang konsumen, maka dapat muncul rasa memiliki dan 

rasa bangga. Hal yang terakhir adalah hubungan antar 

sesama pengguna brand. Apabila budaya kekeluargaan antar 

sesama pengguna dapat terbangun, maka akan tercipta 

sebuah identitas yang kuat sebagai sesama pengguna sebuah 

brand dan menjadi suatu kebanggaan keorganisasian.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa variabel sebagai berikut:  

         

a. Customer Organizational Pride 

Dalam studi psikologi organisasi, kebanggaan 

keorganisasian atau organizational pride merupakan 

perasaan positif individu terhadap kelompoknya yang 
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bersumber dari penilaian orang lain terhadap status 

relatif kelompok tersebut (Haslam, 2004: 77). Mischkind 

(1998) mengemukakan bahwa organizational pride 

merupakan kebanggaan yang individu rasakan sebagai 

hasil identifikasi diri dengan reputasi, rekam jejak yang 

bagus, dan prestasi-prestasi dari organisasi dimana 

individu tersebut terlibat. Berdasarkan realita yang 

ditemui dalam penelitian, konsep organizational pride ini 

perlu juga didefinisikan dalam ranah pemasaran atau 

perilaku konsumen, agar juga dapat mengakomodasi 

fenomena yang teramati secara lebih jelas. Berpegang 

pada pemahaman para ahli diatas, kemudian realita 

yang ditemui dalam penelitian, serta tata cara 

merumuskan definisi yang dipaparkan Ihalauw (2008), 

maka peneliti mendefinisikan customer organizational 

pride sebagai perasaan positif konsumen sebagai 

pengguna barang atau jasa dari suatu organisasi, yang 

bersumber dari identifikasi diri dengan reputasi, 

keunikan, dan keunggulan atribut-atribut organisasi 

tersebut dibandingkan organisasi lain. 

  

b. Brand Association 

Menurut Aaker (1991: 109), Brand Association adalah 

segala sesuatu yang terhubung dengan ingatan 

terhadap sebuah brand. Segala hal yang muncul dalam 

benak konsumen, ketika konsumen mengingat sebuah 

brand adalah brand association (asosiasi merek). Keller 
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juga mengemukakan hal yang senada, bahwa brand 

association merupakan sejumlah informasi yang 

terhubung dengan memori terhadap sebuah brand 

(Boisvert, 2010). Informasi-informasi tersebut dapat 

berupa performansi produk, fitur, atribut, dan manfaat 

dari produk atau merek yang diingat oleh konsumen.  

 

c. Employee-Customer Intimacy 

Cambridge Dictionary mendefinisikan intimacy sebagai 

keadaan dimana tercipta suatu hubungan personal yang 

dekat dengan seseorang (dictionary.cambridge.org). 

Berdasarkan definisi intimacy dari Cambridge Dictionary 

tersebut, kemudian realita yang dijumpai dalam 

penelitian, serta dengan berpedoman pada tata cara 

membuat definisi yang dipaparkan oleh Ihalauw (2008), 

maka peneliti mendefinisikan Employee-Customer 

Intimacy sebagai suatu keadaan dimana tercipta 

hubungan yang akrab antara karyawan dan pelanggan 

sebelum, selama, dan sesudah proses konsumsi suatu 

barang atau jasa.  

   

d. Employee Reputation 

Reputasi merupakan sebuah konstruk yang memiliki 

banyak definisi tergantung pada objek dimana reputasi 

itu melekat, baik itu individual ataupun organisasional. 

Greenberg (2003: 205) mendefinisikan personal 

reputation sebagai identitas perseptual yang 
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merefleksikan suatu kombinasi kompleks dari 

karakteristik pribadi yang menonjol, prestasi-prestasi, 

perilaku yang ditunjukkan, dan citra yang melekat pada 

individu yang bersangkutan, baik itu terobservasi secara 

langsung atau dilaporkan oleh sumber yang lain. 

Peneliti kemudian mengadaptasi definisi dari Greenberg 

diatas bagi konsep Employee Reputation, yaitu: persepsi 

terhadap karyawan yang merefleksikan suatu kombinasi 

kompleks dari karakteristik pribadi yang menonjol. 

prestasi-prestasi, perilaku yang ditunjukkan, dan citra 

yang melekat pada karyawan tersebut, baik itu yang 

terobservasi secara langsung atau dilaporkan oleh 

sumber yang lain.  

 

e. Achievement 

Konsep achievement belum memiliki definisi konseptual 

yang dipakai secara universal. Business English 

Cambridge Dictionary mendefinisikan achievement 

sebagai sesuatu yang seseorang atau perusahaan telah 

lakukan dengan berhasil (dictionary.cambridge.org).  

Berdasarkan pemahaman ini, realita yang dijumpai 

dalam penelitian, dan dengan berpedoman pada tata 

cara merumuskan definisi yang dipaparkan oleh 

Ihalauw (2008), peneliti kemudian mendefinisikan 

achievement sebagai hal positif yang dicapai seseorang, 

kelompok, organisasi atau perusahaan, setelah 
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diupayakan dan dikerjakan sedemikian rupa hingga 

menimbulkan rasa puas.  

 

f. Perceived Benefits 

Dalam literatur pemasaran, perceived benefit 

merupakan bagian dari konseptualisasi terhadap 

perceived value (Mulyanegara, 2011). Lebih lanjut 

Mulyanegara mendefinisikan perceived benefit sebagai 

persepsi konsumen mengenai apa yang didapatkannya 

lewat partisipasi dalam sebuah program atau aktifitas 

tertentu. Peneliti kemudian mengadopsi dan 

memodifikasi definisi tersebut menjadi: “persepsi 

konsumen mengenai apa yang didapatkannya dari 

mengonsumsi sebuah barang atau jasa tertentu”.  

 

g. Organizational Culture 

Shein dan Becker (Dwivedi, 1995: 9) mendefinisikan 

organizational culture sebagai sistem makna yang dibagi 

bersama dan dipegang oleh anggota-anggota dalam 

sebuah organisasi, dan membedakan organisasi 

tersebut dengan organisasi lain.  

 

4.3. Dampak Kebanggaan Keorganisasian Konsumen 

dalam Proses Konsumsi 

Tujuan yang kedua dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dampak-dampak dari kebanggaan keorganisasian 

mahasiswa di dalam proses menempuh studi di FEB UKSW. 
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Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dapat diketahui 

bahwa mahasiswa FEB UKSW mengekspresikan kebanggaan 

mereka terhadap FEB UKSW dalam lima macam cara yaitu: 

Komunikasi lisan (menginformasikan, merekomendasikan, 

membandingkan, mengasosiasikan, mempromosikan), 

Menunjukkan afiliasi (melalui benda berwujud, dan melalui 

media virtual), Perekrutan (mahasiswa baru, dan peserta 

kegiatan), Aktualisasi diri (mengaplikasi pengetahuan, 

menambah pengetahuan, berpenampilan baik, dan 

berperilaku baik), dan Studi lanjut di FEB. Kelima macam 

cara pengekspresian ini dilakukan dalam lima macam konteks 

selama mahasiswa menempuh studi di FEB UKSW, yaitu: 

Kehidupan sehari-hari, perkuliahan di kelas, kegiatan ilmiah 

di luar kelas, kegiatan Bakat dan Minat di kampus, dan 

interaksi dengan mahasiswa dari fakultas lain.   

Secara lebih jelas, hasil penelitian mengenai ekspresi 

kebanggaan mahasiswa terhadap FEB UKSW, dilanjutkan 

dengan pola dan variabel yang muncul, dapat dirangkum 

dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3 Klaster Kategori Jawaban, Pola, dan Variabel berkenaan dengan 

Persoalan Penelitian Kedua 

 

Persoalan Penelitian 2 Klaster Kategori Jawaban  Pola dan Variabel 
 

Bagaimana cara anda 

mengekspresikan kebanggaan 

terhadap FEB UKSW dalam: 

a. Kehidupan sehari-hari  

b. Perkuliahan di kelas 

c. Kegiatan ilmiah di luar 

kelas 

d. Kegiatan Bakat dan Minat 

di kampus 

e. Interaksi dengan 

mahasiswa dari fakultas 

lain 

1. Komunikasi Lisan 

a. Menginformasikan 

b. Merekomendasikan 

c. Membandingkan 

d. Mengasosiasikan 

e. Mempromosikan 

2. Menunjukkan Afiliasi 

a. Melalui benda 

b. Melalui media virtual 

3. Perekrutan 

a. Merekrut Mahasiswa baru 

b. Merekrut peserta kegiatan di 

FEB 

4. Aktualisasi Diri 

a. Mengaplikasi pengetahuan 

b. Mengembangkan pengetahuan 

c. Berpenampilan baik 

d. Berperilaku baik 

5. Studi Lanjut di FEB 

Konsumen dapat mengekspresikan kebanggaan 

mereka terhadap sebuah organisasi yang 

menyediakan produk bagi mereka melalui lima 

macam cara, yaitu: komunikasi lisan dengan orang 

lain tentang organisasi yang bersangkutan, 

menunjukkan afiliasi mereka dengan organisasi 

tersebut, melakukan perekrutan konsumen baru, 

mengaktualisasi diri, dan membeli atau 

mengonsumsi produk-produk yang lain dari 

organisasi tersebut.  

 

Berdasarkan pola diatas dapat diidentifikasi 

beberapa variabel sebagai berikut: 

1. Positive Word of Mouth 

2. Display of Affiliation 

3. Customer Acquisition 

4. Pro-Organization Self-Actualization 

5. Brand Loyalty.  

Sumber: Data primer yang diolah dan direkam dalam Trail 4.  
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4.3.1. Hasil  

Berikut adalah deskripsi dari setiap klaster kategori 

jawaban informan tentang cara mahasiswa mengekspresikan 

kebanggaan terhadap FEB UKSW: 

 

a. Komunikasi Lisan 

Komunikasi lisan merupakan cara mengekspresikan 

kebanggaan terhadap FEB UKSW yang paling sering 

dilakukan oleh mahasiswa. Komunikasi lisan dilakukan 

oleh mahasiswa dengan kerabat mereka dalam 

pergaulan sehari-hari. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan di lapangan, dapat diklasifikasikan lima 

macam komunikasi lisan berdasarkan tujuannya 

sebagai berikut: 

  

1) Menginformasikan 

Dalam pergaulan sehari-hari, mahasiswa sering 

berinteraksi dengan orang lain baik itu teman 

sebaya, orang tua, maupun kerabat-kerabat 

terdekat mereka. Dalam interaksi tersebutlah, 

seringkali mahasiswa ditanya tentang tempat 

kuliah, fakultas, jurusan studi yang diambil, biaya 

kuliah, dan lain-lain. Ketika ditanya hal-hal 

demikian, mahasiswa akan mulai menceritakan 

tempat kuliahnya beserta segala karakteristik yang 

dimiliki. M10 bercerita, “… teman-teman yang masih 

S1, mereka paling sering tanya S2 itu bagaimana? 
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pertanyaan yang paling sering itu susah sonde S2? 

Susahnya dimana? Ada beberapa yang dari ekonomi 

dan ada yang dari luar ekonomi juga.” Ada pula 

mahasiswa lain yang sering dimintai masukan 

mengenai studi lanjut, dan pada kesempatan itulah 

mereka berusaha memberikan penjelasan-

penjelasan yang baik dan berguna kepada orang 

lain. Hal lain yang sering diceritakan oleh 

mahasiswa adalah keakraban dengan dosen. Dalam 

beberapa kesempatan bertemu dengan teman-

teman dari universitas lain, mahasiswa sering 

saling berbagi cerita tentang suasana akademik 

yang dibangun bersama dosen. M11 menceritakan, 

“…kalau kesempatan ke Jakarta misalnya dengan 

teman-teman yang su ini su kuliah, katong kalau 

ketemu sering ini, sering tonjolkan nama UKSW, 

misalnya duduk sama-sama dengan teman lain 

ketemu, selalu cerita UKSW bahwa ternyata, bukan 

cuma kualitas pendidikan saja, tapi misalnya soal 

makan sama-sama dengan dosen, duduk ngobrol 

sama-sama dengan dosen, dimana saja.” 

Komunikasi ini sifatnya hanya untuk memberikan 

informasi kepada orang lain tentang tempat kuliah 

dalam hal ini FEB UKSW. Menginformasikan pada 

orang lain, menandakan mahasiswa mau mengakui 

identitas mereka.  
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2) Merekomendasikan 

Bentuk komunikasi lisan yang lain yang sering 

dilakukan mahasiswa sebagai sebuah ekspresi 

kebanggaan adalah merekomendasikan FEB UKSW, 

ataupun salah satu program studi di FEB UKSW 

kepada orang lain. Rekomendasi untuk masuk di 

FEB UKSW, seringkali diberikan kepada orang-

orang terdekat dari mahasiswa itu sendiri, baik itu 

saudara maupun teman-teman. M6 menceritakan 

kepada peneliti bahwa ia pernah merekomendasi 

MM kepada saudaranya yang baru selesai S1. Ia 

berujar, “Waktu itu kan selesai S1, atau ada juga 

yang sementara studi S1, jadi saya bilang mending 

kalau masih punya uang atau orang tua masih 

mampu, mending lanjut aja S2. S2 ini mending ambil 

di UKSW, dari segi biaya dari segi kualitas, MM bisa 

diperhitungkan.”  Apabila mahasiswa memiliki 

saudara ataupun kerabat yang hendak mengambil 

studi ekonomi ataupun manajemen dan sedang 

mencari tempat studi yang pas, FEB UKSW (dan 

program studi – program studi di dalamnya) 

menjadi rekomendasi utama mahasiswa. M12 juga 

bercerita, “kalau saya pulang ke daerah saya itu 

saya biasa reuni sama teman-teman, saya selalu 

menyarankan teman-teman untuk masuk S2 di 

UKSW, dan merekomendasikan S2 FEB UKSW 

bahwa paling sangat bagus begitu.“ Dengan cara 
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inilah mahasiswa menunjukkan bahwa ada 

kebanggaan dari kuliah di FEB UKSW.  

 

3) Membandingkan 

Dalam interaksi dengan mahasiswa dari fakultas 

lain, sering tercipta situasi dimana ada saling 

membanding program studi masing-masing. Dalam 

situasi demikian, mahasiswa satu dengan yang lain 

saling membandingkan atribut-atribut yang dimiliki 

program studinya dengan atribut-atribut yang 

dimiliki program studi lain. Masing-masing 

mahasiswa tidak mau program studinya dianggap 

remeh oleh mahasiswa yang lain sehingga masing-

masing selalu berusaha mempertahankan nama 

program studinya. Hal ini dialami oleh M4, yang ia 

ceritakan, “Naah cara mengekspresikan kebanggaan 

secara pribadi sebagai mahasiswa yang kuliah di 

MM, seringkali kita dalam keseharian walaupun 

dalam bentuk sengaja bercanda tapi selalu 

mendiskusikan atau mengejek atau saling 

menjatuhkan program studi S2 yang lain tapi secara 

tidak langsung itu juga kita mempertahankan 

masing-masing program studi.” Menurut mahasiswa 

ini, hal yang sering dibandingkan adalah akreditasi, 

dan juga dosen-dosen idola di masing-masing 

program studi. M4 menuturkan bahwa salah satu 

keunggulan yang mereka miliki pada saat 
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melakukan perbandingan dengan mahasiswa dari 

program studi lain adalah akreditasi. 

   

4) Mengasosiasikan 

Komunikasi lisan yang lain sebagai bentuk ekspresi 

kebanggaan mahasiswa terhadap FEB UKSW 

adalah mengasosiasikan diri dengan FEB UKSW, 

ketika mahasiswa bersangkutan mendapatkan 

sesuatu yang positif. M14 membagi pengalamannya 

tentang hal tersebut dengan peneliti, ia bercerita, 

“Misalkan kita sedang bicara tentang apa gitu kan, 

misalkan topik A gitu, nah kalo misalnya ngomong 

oh gua bangga banget sama Ekonomi, seakan-akan 

nyombong banget gitu kan, tapi kadang-kadang 

selesai bahas itu, topik A itu saya cara menanggapi 

perbincangan adalah dengan cara apa yang saya 

dapat di Ekonomi, atau yang dosen-dosen sudah 

tanamkan dalam matakuliah-matakuliah, cara 

sistematis berpikir, cara menanggapi sebuah 

masalah nah itu yang saya pakai. Saya lupa kapan 

atau dimana, ada orang yang bilang jawabannya 

oke yah, trus saya bilang oh Ekonomi dong.”  Selain 

mengasosiasikan diri dengan fakultas, mahasiswa 

juga sering mengasosiasikan diri dengan dosen. Hal 

ini sering dilakukan apabila dalam sebuah 

percakapan dengan orang lain, orang tersebut 

mengenal dosen yang ada di FEB UKSW. Beberapa 
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mahasiswa menceritakan bahwa mereka sering 

berbincang-bincang dengan teman-teman mereka 

dari universitas lain, dan pada topik-topik tertentu 

nama beberapa dosen di FEB UKSW disebutkan. 

Ketika mereka mendengar nama dosen tersebut, 

mereka langsung mengatakan bahwa itu adalah 

dosen mereka.  

 

5) Mempromosikan 

Bentuk komunikasi lisan yang terakhir sebagai 

wujud ekspresi kebanggaan mahasiswa adalah 

mempromosikan fakultas atau program studi 

kepada orang lain. Mempromosikan yang dimaksud 

disini adalah menceritakan keunggulan-keunggulan 

yang dimiliki oleh fakultas atau program studi 

kepada orang lain agar orang lain tertarik untuk 

masuk. Hal ini dilakukan oleh M2, sebagaimana 

yang ia tuturkan kepada peneliti, “…jadi kemarin 

ketika pulang itu ada yang tanya soal UKSW, 

kemudian diperkenalkanlah MM dengan konsentrasi 

manajemen gereja karena memang kebutuhan 

mahasiswa teologi sekarang adalah bagaimana 

mempelajari sesuatu yang baru, dan saya pikir ilmu 

manajemen gereja itu penting diperkenalkan, 

sehingga dalam proses kemarin mencoba 

diperkenalkan manajemen gereja kepada orang-

orang yang punya basic teologi yang ingin belajar 
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manajemen yang kemudian diarahkan ke sini. Puji 

Tuhan kemarin ada yang mulai proses pendaftaran 

dan sebagainya. Bagi saya itu salah satu wujud 

kebanggaan dengan mempromosikan.”  Dengan 

mempromosikan fakultas atau program studi 

kepada orang lain, mahasiswa sedang 

menunjukkan bahwa ia bangga kuliah di fakultas 

dan program studi tersebut.  

  

b. Menunjukkan Afiliasi 

Cara mahasiswa mengekspresikan kebanggaan terhadap 

FEB UKSW yang kedua adalah menunjukkan afiliasi 

dengan FEB UKSW kepada orang lain. Media yang 

digunakan untuk menunjukkan afiliasi tersebut ada 

dua macam yaitu media fisik dan media virtual. Media 

fisik dapat berupa baju kaos, stiker, co-card, sertifikat, 

map, brosur, dll. Media virtual dapat berupa informasi 

identitas di akun-akun media sosial, status, tweet, foto-

foto, dll.  

 

1) Menunjukkan afiliasi lewat media fisik 

Mahasiswa FEB UKSW menggunakan berbagai 

macam media fisik atau benda berwujud untuk 

menunjukkan identitas mereka sebagai bagian dari 

FEB UKSW. Salah satu media yang dimaksud 

adalah baju kaos. Hampir setiap angkatan 

(umumnya di aras S1) selalu membuat baju kaos 
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ataupun jaket angkatan untuk menandakan dan 

membedakan mereka angkatan lain ataupun 

fakultas lain. Baju kaos angkatan ini sering 

ditunjukkan kepada teman-teman mereka, sebagai 

sebuah identitas yang dimiliki di FEB UKSW.  

Ketika ditanya mengenai pernak-pernik FEB apa 

yang dimiliki, M20 mengutarakan, “Punya, kemarin 

kan beli kaos angkatan, trus ada jaket angkatan beli 

lagi. Bajune sering dipakai waktu kuliah, waktu di 

rumah biasa pake pamer sama teman-teman, ini lho 

aku anak FEB, ada baju’e, ada jaketnya, trus stiker 

juga punya, aku tempel di helm.” Hal yang senada 

juga disampaikan oleh M3. seorang mahasiswa MM. 

Mahasiswa tersebut mengatakan, “Kan waktu kita 

tur ke Bali, ada dapat kaos kan, itu aja udah bisa 

banggain aku. Jadi waktu pulang ke daerahku, aku 

bawa itu dan aku pakai itu disana, trus dibilang lho 

MM UKSW? trus dibilang kok ini ada tulisan tur ke 

Bali? trus aku bilang iya kita disana setiap tahun itu 

ada keluar daerah dan keluar negeri, gitu.” Selain 

baju, beberapa mahasiswa juga menunjukkan 

afiliasi mereka lewat stiker-stiker yang dipasang di 

laptop, di helm, di pintu kamar, di mobil, dll. Salah 

satu informan yakni M18 mengutarakan, “Hal yang 

simple kita kan pernah dapat stiker MM dulu ya, 

waktu pertama kali masuk, itu saya juga senang, 

saya tempelkan di helm, helm saya. Jadi 
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kemanapun saya berada kan saya pakai helm, oh 

ini anak MM, jadi dari situ kebanggaan saya juga.”   

 

2) Menunjukkan afiliasi lewat media virtual 

Selain menunjukkan afiliasi dengan FEB UKSW 

melalui benda-benda berwujud, mahasiswa juga 

menunjukkan afiliasi melalui media virtual seperti 

Facebook, Twitter, BlackBerry Messenger, dll. 

Mahasiswa mencantumkan identitas akademik 

mereka di akun-akun media sosial milik mereka. 

Ketika ditanya bagaimana cara mengekspresikan 

kebanggaan terhadap FEB UKSW, M23 berujar, 

“Mungkin yang pertama majang di Facebook gitu, 

majang di Facebook kuliah at Satya Wacana 

Christian University, Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis, Manajemen, kan ada kebanggaan.” Beberapa 

mahasiswa lain juga melakukan hal yang sama. 

Selain itu juga, hal-hal penting yang dipelajari 

dalam kuliah sering dimuat sebagai status di media 

sosial, kemudian foto-foto kegiatan di FEB UKSW, 

dan foto-foto bersama dengan dosen juga sering 

diunggah untuk menunjukkan kepada publik 

afiliasi mereka dengan dosen ataupun dengan FEB 

UKSW.  Afiliasi akan menerangkan identitas, dan 

menjadi sebuah ekspresi kebanggaan dari 

mahasiswa terhadap FEB UKSW.  
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c. Perekrutan 

Cara mahasiswa mengekspresikan kebanggaan terhadap 

FEB UKSW yang ketiga adalah melakukan perekrutan. 

Perekrutan yang dimaksud adalah merekrut calon 

mahasiswa baru, dan juga merekrut kerabat atau 

kenalan untuk terlibat dalam suatu kegiatan tertentu di 

FEB UKSW.  

 

1) Merekrut mahasiswa baru 

Rasa bangga yang dimiliki terhadap FEB, membuat 

mahasiswa bersedia untuk merekrut sanak saudara 

atau kerabat untuk masuk kuliah di FEB UKSW. 

Tindakan merekrut ini tidak hanya sebatas 

menganjurkan, tetapi juga sampai membantu 

mengurus pendaftaran dan administrasi yang 

diperlukan. Hal ini dikemukakan oleh R13 kepada 

peneliti, ketika ditanya tentang bagaimana cara 

mengekspresikan kebanggaan terhadap FEB UKSW 

dalam kehidupan sehari-hari. M13 berkata, “Cara 

menunjukkan kebanggaan itu yah mungkin seperti 

tadi salah satu ya kak, karena disini juga kan 

secara tidak langsung memperkenalkan FEB gitu 

kan, trus misalkan ada saudara yang ingin masuk 

ekonomi gitu, saya paling suka sekali kalau dia mau 

masuk kuliah disini nanti. Jangankan pilih UKSW, 

waktu masih bilang mau kuliah Ekonomi begitu kak, 

pasti yang saya ajukan ini fakultas ekonomi UKSW. 
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Bila perlu sampai, terkadang yang minta formulir 

segala itu saya yang urus, itu salah satu bagian dari 

kebanggaan itu kak.”  

 

2) Merekrut peserta untuk kegiatan di FEB 

Selain merekrut mahasiswa baru, mahasiswa juga 

sering mengajak teman ataupun kerabat mereka 

untuk terlibat dalam sebuah kegiatan di FEB 

UKSW. Hal ini biasanya dilakukan oleh para 

mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

ilmiah di FEB UKSW sebagai panitia. Mereka sering 

mempromosikan kegiatan tersebut kepada teman 

dan kerabat mereka, dan mengajak teman mereka 

untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 

Ketika ditanya bagaimana cara mengekspresikan 

kebanggaan, M21 menceritakan kepada peneliti 

demikian, “…aku sering nawarin, kalau aku ikut 

panitia seminar, aku sering ngajak mereka ikut, aku 

bilang aku di FEB ada kegiatan ini, ayo ikut, di 

fakultasmu kan nggak ada, gitu…”  

 

d. Aktualisasi Diri 

Selain komunikasi lisan, aktualisasi diri merupakan 

salah satu bentuk ekspresi kebanggaan mahasiswa 

terhadap FEB UKSW yang paling sering dilakukan. 

Aktualisasi diri yang dimaksud disini adalah 

mewujudnyatakan segala ilmu dan nilai-nilai yang 
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dipelajari di FEB UKSW, dalam kehidupan sehari-hari. 

Ada empat bentuk aktualisasi diri yang dominan 

dilakukan oleh mahasiswa FEB UKSW sebagai wujud 

kebanggaan mereka, yaitu: Mengaplikasi pengetahuan, 

menambah pengetahuan, berpenampilan baik, dan 

berperilaku baik.  

 

1) Mengaplikasi pengetahuan 

Beberapa responden mengutarakan kepada peneliti 

bahwa mereka mengekspresikan kebanggaan 

sebagai mahasiswa FEB UKSW dengan cara 

mengaplikasi berbagai pengetahuan dan nilai-nilai 

yang mereka pelajari di FEB UKSW, dalam 

kehidupan sehari-hari. Bagi mereka, kebanggaan 

tidak perlu ditunjukkan dengan bercerita tentang 

keunggulan-keunggulan FEB, tetapi dengan sebuah 

kontribusi nyata yang bermanfaat. Dengan jalan 

tersebut, orang lain akan dengan sendirinya tahu 

akan identitas mereka sebagai mahasiswa FEB 

UKSW. Kontribusi-kontribusi itu dilakukan dalam 

cara yang paling sederhana yaitu melalui diskusi-

diskusi, percakapan-percakapan informal, ataupun 

tindakan-tindakan spesifik. M13 bercerita, “… di 

kalangan teman-teman itu, dorang itu menganggap 

bahwa beta ini termasuk salah satu orang yang 

paling hemat kak, jadi sering dalam… misalnya 

berbelanja contoh kecil aja ya…terkadang dorang itu 
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lupa cek harga itu kak, jadi cuma ambil-ambil aja 

gitu, jadi selalu saya nasihat “gitu harus hitung 

begini begini begini” trus mereka bilang “ih dasar 

anak ekonomi” begitu kak.” Dengan demikian, 

identitas sebagai mahasiswa Ekonomi tersebut 

diketahui orang lain lewat sebuah tindakan spesifik 

yang sederhana. Mahasiswa yang lain juga 

mengatakan bahwa mereka sering dimintai 

masukan oleh orang lain berkenaan dengan sebuah 

masalah di perusahaan, dan dalam kesempatan 

itulah mereka membagi pengetahuan yang 

didapatkan di FEB UKSW. Salah seorang informan 

juga mengekspresikan kebanggaannya dengan cara 

membuat karya ilmiah tentang FEB UKSW. Hal ini 

menjadi kontribusinya bagi FEB, dan dimaksudkan 

agar orang lain yang ingin mengetahui profil FEB 

UKSW, dapat mengetahuinya lewat karya ilmiah 

tersebut. Aplikasi pengetahuan juga dilakukan 

dengan cara berwirausaha, seperti yang 

dikemukakan oleh M20 kepada peneliti. Informan 

tersebut mengakui ia memulai usaha kecil-kecilan, 

yang selain untuk mencari keuntungan tetapi juga 

menunjukkan identitasnya sebagai seorang 

mahasiswa ekonomi. Pengetahuan yang 

diaplikasikan mahasiswa dalam kehidupan sehari-

hari menjadi ekspresi kebanggaan mereka. 
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2) Mengembangkan pengetahuan 

Di dalam perkuliahan di kelas dan kegiatan ilmiah 

di luar kelas, mahasiswa mengekspresikan 

kebanggaan mereka dengan cara aktif belajar. 

Beberapa responden mengakui mereka selalu 

berusaha untuk aktif di kelas melalui bertanya, 

membuat ringkasan, diskusi dengan dosen tentang 

artikel menarik yang mereka temukan, 

mengumpulkan materi seminar untuk dibaca 

kembali, dll. Rasa bangga yang ada mendorong 

mereka untuk benar-benar memanfaatkan waktu 

kuliah, dan untuk meningkatkan kualitas 

perkuliahan. Selain rasa bangga, hal ini 

dipengaruhi oleh persepsi “tidak mau buang-buang 

uang”.  Hal ini dikemukan oleh M17 kepada peneliti 

demikian, “yang memotivasi kita itu yang memang 

bener bangga sama fakultasnya, pengen 

meningkatkan nilai apa, kemampuan diri gitu kan, 

trus yang kedua juga sayang sama uangnya, 

maksudnya kita sudah bayar, kalo nggak benar-

benar dimanfaatin dengan baik kan pasti sia-sia 

kan?” 

 

3) Berpenampilan baik 

Beberapa informan mengakui bahwa dalam 

kehidupan sehari-hari mereka mengekspresikan 

kebanggaan sebagai mahasiswa di FEB UKSW 
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melalui penampilan. Terkhusus bagi mahasiswa 

pascasarjana, mereka tidak lagi berpenampilan 

seperti umumnya mahasiswa S1, namun sudah 

lebih baik untuk memberikan kesan bahwa mereka 

adalah mahasiswa S2. M5 menuturkan, “Saya ingin 

memperlihatkan kebanggaan saya itu dari sisi 

penampilan, style, cara berpakaian, karena ingin 

beda dengan cara berpakaian di S1. Saya berusaha 

untuk berpakaian rapi…” Hal yang sama juga 

diutarakan oleh M6 kepada peneliti. Informan 

tersebut berujar, “Yang pertama dari segi 

penampilan, menunjukkan bagaimana itu 

mahasiswa MM, pertama dari segi penampilan. Kan 

beda orang yang, maksudnya kita harus bisa 

membedakan bagaimana orang yang berpendidikan 

S2, apalagi S2 manajemen dengan S1, dalam segi 

penampilan. Dari situ orang sudah bisa bertanya, 

mungkin dari penampilan anak ini rapi trus kamu 

kuliah dimana atau kamu dari mana? yah itu dari 

penampilan.” Penuturan salah seorang informan 

juga mendukung hal diatas. Menurut informan 

tersebut, ia sudah bisa membedakan mahasiswa 

FEB dan mahasiswa fakultas lain, hanya dengan 

melihat bagaimana cara mereka berpenampilan.   

Dengan demikian, berpenampilan baik merupakan 

salah satu cara mengekspresikan kebanggaan. 
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4) Berperilaku baik.  

Cara mengekspresikan kebanggaan dengan 

aktualisasi diri yang terakhir adalah menjaga 

perilaku yang baik agar tidak merugikan nama FEB 

UKSW atau program studi-program studi di 

dalamnya.  Hal ini didorong oleh nama baik 

fakultas, nama baik alumni, nama baik dosen, dan 

kedekatan emosional yang terbangun semasa studi 

di FEB UKSW. Dalam kehidupan sehari-hari 

mahasiswa menunjukkan kepercayaan diri mereka 

sebagai bagian dari FEB. M19 menuturkan bahwa 

meskipun di keluarganya ada yang kuliah di 

universitas-universitas terkenal di Indonesia, ia 

tidak malu untuk mengakui bahwa ia adalah 

mahasiswa Ekonomi di UKSW. Ada pula mahasiswa 

yang ingin berusaha sebaik-baiknya agar nama 

FEB terangkat di mata orang lain melalui 

perilakunya. M23 mengatakan, “menunjukkan kalo 

kuliah sebaik-baiknya disini, kuliah dan 

berorganisasi sebaik-baiknya, jadi orang luar 

ngelihat mahasiswa FEB UKSW ini benar-benar 

berkualitas, jadi jangan sampai orang ngelihat saya 

bangga dengan UKSW tapi saya nggak melakukan 

tugas saya disini, tugas saya disini kan belajar dan 

berorganisasi, itu keinginan saya memang. Ya saya 

harus melakukan sebaik-baiknya agar mereka orang 

luar itu dapat melihat kebaikan juga disini, gitu.” 
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Beberapa mahasiswa juga mengakui bahwa dalam 

perkuliahan di kelas mereka selalu berusaha untuk 

rajin, tidak pernah absen, selalu fokus dalam 

mengikuti kuliah yang diberikan. Selain itu bagi 

mahasiswa yang sudah bekerja, mereka benar-

benar berusaha untuk menunjukkan kemampuan 

diri oleh karena ada nama besar alumni, dan nama 

besar fakultas/universitas yang mereka pegang, 

dan hal itu menjadi suatu tanggung jawab.     

 

e. Studi lanjut di FEB UKSW 

Cara mengekspresikan kebanggaan terhadap FEB 

UKSW yang terakhir adalah melanjutkan studi di FEB 

UKSW. Hal ini dilakukan oleh para mahasiswa yang 

merupakan alumni S1 atau S2 FEB UKSW. Salah satu 

informan yakni M15 menuturkan, “…dengan saya 

masuk S2 disini saja itu bisa dibilang saya cukup bangga 

dengan apa yang saya peroleh di S1 gitu ya, artinya oh 

S1 saja saya bisa begini berarti kalau S2, saya ada 

kemungkinan bisa lebih baik lagi gitu. Loyalitas itu 

mungkin bagian dari itu ya, artinya kita loyal terhadap 

suatu lembaga itu berarti kita juga merasa bangga 

dengan lembaga itu.”  Informan lain yang merupakan 

alumni S2 di FEB UKSW, mengutarakan bahwa pada 

waktu ia hendak melanjutkan studi ke jenjang S3, ia 

menetapkan pilihan untuk studi di universitas lain. 

Namun, ketika ia hendak memulai studinya ia 
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memutuskan untuk kembali lanjut S3 di UKSW, 

tepatnya di program doktor di FEB. Informan tersebut 

bercerita, “Kemudian waktu pertama sampai di 

universitas itu kan sambutan seng sama, waktu pertama 

itu, itu pokoknya terbawa-bawa, jadi pas masuk juga 

satpam seng sapa, pas tanya pak program doktor 

dimana? oh disana, tapi kalau disini nggak, antar, oh 

mahasiswa baru yah, mari sama-sama, disana beda. 

Abis itu kemudian ketemu dengan mahasiswa juga 

jaraknya, jaga jarak sekali, itu apa yah, jadi kesan-

kesan itu yang bikin untuk kembali disini, jadi satu 

pengalaman bersama dengan dosen-dosen UKSW juga 

itu apa namanya masih melekat, masih ingat, masih 

ingat pembimbing, masih ingat UKSW jadi pikir 

sebaiknya ambil S3 di UKSW saja.”  

 

4.3.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan 

sebelumnya, dapat dicermati bahwa konsumen yang 

berbangga terhadap sebuah organisasi, dapat 

mengekspresikan kebanggaan tersebut melalui lima macam 

cara, yaitu: komunikasi lisan dengan orang lain tentang 

organisasi tersebut, menunjukkan afiliasi dengan organisasi 

tersebut, melakukan perekrutan konsumen atau pelanggan 

baru bagi produk-produk dari organisasi yang bersangkutan, 

dan membeli atau mengonsumsi produk-produk lain dari 

organisasi.  
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Cara mengekspresikan kebanggaan yang pertama 

adalah komunikasi lisan. Apabila pengguna produk sebuah 

organisasi atau brand merasa bangga atas produk, organisasi, 

atau brand yang ia gunakan, maka ia akan cenderung 

menceritakan hal-hal mengenai produk, organisasi, atau 

brand tersebut kepada orang lain. Tujuannya menceritakan 

bisa saja hanya memberi informasi mengenai karakteristik, 

merekomendasi orang lain untuk membeli, membandingkan 

dengan produk, organisasi, atau brand lain, mengasosiasikan 

diri, dan juga mempromosikan produk, organisasi atau brand 

tersebut kepada orang lain.   

Cara mengekspresikan yang kedua adalah 

menunjukkan afiliasi baik itu melalui benda berwujud 

ataupun melalui media virtual. Hal ini menunjukkan bahwa 

apabila pengguna produk dari sebuah organisasi atau brand 

merasa bangga terhadap produk, organisasi atau brand 

tersebut, maka ia akan cenderung untuk menunjukkan 

afiliasinya dengan produk, organisasi, atau brand tersebut, 

melalui benda-benda berwujud seperti baju kaos, stiker, dll. 

Selain melalui benda berwujud, pengguna yang bangga akan 

menunjukkan afiliasi mereka melalui media virtual atau 

internet, entah melalui foto-foto ataupun status-status di 

akun media sosial.  

Cara pengekspresian kebanggaan yang ketiga adalah 

melakukan perekrutan. Apabila konsumen berbangga atas 

produk, organisasi, atau brand yang ia gunakan, maka 

konsumen tersebut cenderung akan merekrut orang lain 
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untuk membeli dan mengonsumsi produk dari brand yang 

sama. Konsumen tersebut akan menyarankan dan 

memfasilitasi orang lain untuk menggunakan produk dari 

brand yang bersangkutan. Cara mengekspresikan kebanggaan 

yang keempat adalah aktualisasi diri. Setiap konsumen 

merupakan individu yang memiliki kebutuhan untuk 

aktualisasi diri. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui 

bahwa konsumen yang berbangga atas produk, organisasi, 

atau brand yang ia gunakan akan cenderung 

mengaktualisasikan dirinya dengan cara-cara tertentu yang 

selain membawa manfaat bagi dirinya sendiri, juga 

memberikan keuntungan bagi organisasi atau brand.  

Cara konsumen mengekspresikan kebanggaan mereka 

yang terakhir adalah mengonsumsi produk-produk lain dari 

organisasi atau brand yang bersangkutan. Apabila seorang 

konsumen berbangga atas produk, organisasi, atau brand 

tertentu, maka ia mau untuk tetap menggunakan produk-

produk dari organisasi atau brand tersebut dan tidak 

berpindah pada organisasi atau brand yang lain.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa variabel sebagai sebagai berikut:  

 

a. Positive Word of Mouth 

Anderson dan Harrison (Bove, Pervan, Beatty dan Shiu, 

2009) mendefinisikan positive word of mouth sebagai 

komunikasi yang baik, informal, antara orang yang satu 

kepada orang yang lain, dimana si pemberi bukan 



98 

 

merupakan komersial komunikator, berkenaan dengan 

sebuah objek atau isu.  

 

b. Display of Affiliation 

Menurut Gruen (Bove et.al, 2009), display of affiliation 

terjadi ketika pelanggan mengomunikasikan kepada 

orang lain keterhubungannya dengan sebuah organisasi 

melalui tampilan-tampilan berwujud (tangible displays) 

atau melalui benda-benda tertentu yang mereka miliki. 

Berpegang pada pemahaman tersebut, temuan dalam 

penelitian, dan juga tata cara merumuskan definisi yang 

dipaparkan oleh Ihalauw (2008), maka peneliti 

mendefinisikan display of affiliation sebagai komunikasi 

simbolik yang dilakukan konsumen untuk 

menginformasikan keterhubungannya dengan sebuah 

organisasi kepada orang lain, baik itu melalui benda-

benda berwujud ataupun melalui media virtual.  

 

c. Customer Acquisition 

Customer Acquisition didefinisikan sebagai proses untuk 

mempengaruhi konsumen agar membeli suatu produk 

atau jasa (businessdictionary.com).  

 

d. Pro-Organization Self-Actualization 

Pro-organization self-actualization merupakan sebuah 

konsep baru yang hendak diperkenalkan lewat 

penelitian ini. Menurut Jung, Maslow, dan Rogers 
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(Hergenhahn, 2009: 588), self-actualization merupakan 

realisasi dari potensi-potensi yang dimiliki seorang 

individu. Dengan berpegang pada pemahaman ini, 

kemudian realita yang ditemukan di lapangan, serta 

tata cara merumuskan definisi yang dipaparkan oleh 

Ihalauw (2008), maka peneliti mendefinisikan pro-

organization self-actualization sebagai upaya individu 

merealisasikan segala potensi dan kapasitas yang 

dimilikinya, dengan cara-cara tertentu yang secara 

sadar atau tidak sadar memberikan keuntungan bagi 

organisasi dimana individu tersebut terlibat. Aktualisasi 

diri ini membawa manfaat baik bagi individu maupun 

bagi organisasi.  

 

e. Brand Loyalty 

Aaker (1991: 39) mendefinisikan brand loyalty sebagai 

keterikatan yang dimiliki konsumen terhadap sebuah 

brand. Brand loyalty merefleksikan seberapa 

mungkinkah seorang konsumen akan berpindah kepada 

brand yang lain, khususnya ketika brand tersebut 

melakukan perubahan. 

  

4.4. Konstruksi Teori Mini 

Tujuan ketiga yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengonstruksi sebuah teori mini tentang 

kebanggaan konsumen dalam organisasi. Ihalauw (2008: 108) 

mendefinisikan teori sebagai sistem proposisi-proposisi atau 
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rangkaian terpadu dari proposisi-proposisi. Konsep-konsep 

yang telah teridentifikasi dari pola-pola yang telah dibahas 

sebelumnya, akan ditautkan satu sama lain untuk 

membentuk proposisi-proposisi, dan kemudian proposisi-

proposisi itu akan dirangkai menjadi teori mini. Tabel berikut 

akan memuat rekapitulasi konsep-konsep yang telah 

teridentifikasi:  

 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Konsep 

 

Konsep Definisi 

Customer 

Organizational Pride 

Perasaan positif konsumen sebagai pengguna 

barang atau jasa dari suatu organisasi, yang 

bersumber dari identifikasi diri dengan reputasi, 

keunggulan, dan keunikan atribut-atribut 

organisasi tersebut dibandingkan organisasi lain 

(definisi peneliti).  

Brand Association 
Segala sesuatu yang terhubung dengan ingatan 

terhadap sebuah brand (Aaker, 1991: 109)  

Employee-Customer 

Intimacy 

Suatu keadaan dimana tercipta hubungan yang 

akrab antara karyawan dan pelanggan sebelum, 

selama, dan sesudah proses konsumsi suatu 

barang atau jasa (definisi peneliti) 

Employee 

Reputation 

Persepsi terhadap karyawan yang merefleksikan 

suatu kombinasi kompleks dari karakteristik 

pribadi yang menonjol. prestasi-prestasi, perilaku 

yang ditunjukkan, dan citra yang melekat pada 

karyawan tersebut, baik itu yang terobservasi 

secara langsung atau dilaporkan oleh sumber 

yang lain (disesuaikan dari Greenberg, 2003: 205) 

Achievement 

Hal positif yang dicapai seseorang, kelompok, 

organisasi, atau perusahaan, setelah diupayakan 

dan dikerjakan sedemikian rupa hingga 

menimbulkan rasa puas (definisi peneliti) 

Perceived Benefits 

Persepsi konsumen mengenai apa yang 

didapatkannya dari mengonsumsi sebuah barang 

atau jasa tertentu (disesuaikan dari Mulyanegara, 
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2011) 

Organizational 

Culture 

Sistem makna yang dibagi bersama dan dipegang 

oleh anggota-anggota dalam sebuah organisasi, 

yang membedakan organisasi tersebut dengan 

organisasi lain (Shein dan Becker dalam Dwivedi, 

1995: 9) 

Positive Word of 

Mouth 

Komunikasi yang baik, informal, antara orang 

yang satu kepada orang yang lain, dimana si 

pemberi bukan merupakan komersial 

komunikator, berkenaan dengan sebuah objek 

atau isu (Bove et.al, 2009). 

Display of Affiliation 

Komunikasi simbolik yang dilakukan konsumen 

untuk menginformasikan keterhubungannya 

dengan sebuah organisasi kepada orang lain, baik 

itu melalui benda-benda berwujud ataupun 

melalui media virtual (definisi peneliti)  

Customer 

Acquisition 

Proses untuk mempengaruhi konsumen agar 

membeli suatu barang atau jasa 

(businessdictionary.com). 

Pro-Organization 

Self-Actualization 

Upaya individu merealisasikan segala potensi dan 

kapasitas yang dimilikinya dengan cara-cara 

tertentu yang secara sadar atau tidak sadar 

memberikan keuntungan bagi organisasi dimana 

individu tersebut terlibat (definisi peneliti) 

Brand Loyalty 
Keterikatan yang dimiliki konsumen terhadap 

sebuah brand (Aaker, 1991: 39) 

Sumber: Pembahasan hasil-hasil penelitian.  

 

4.4.1. Proposisi 

Ihalauw (2008: 78) mendefinisikan proposisi sebagai 

sebuah pernyataan tentang sifat fenomenon. Proposisi 

dibentuk dengan menautkan konsep yang satu dengan konsep 

yang lain.  

Dua konsep pertama yang diusulkan untuk ditautkan 

adalah Brand Association dan Customer Organizational Pride. 

Aaker (1991: 109) mendefinisikan brand association sebagai 

segala sesuatu yang terhubung dengan ingatan terhadap 
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sebuah brand. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa hal-hal yang unggul dan unik dari sebuah organisasi 

dapat menimbulkan kebanggaan pada pelanggan produk 

organisasi tersebut. Hasil ini didukung oleh argumentasi 

Gouthier dan Rhein (2010) bahwa individu cenderung untuk 

merasakan kebanggaan apabila individu tersebut 

mempersepsikan dirinya sebagai entitas tunggal yang distinct, 

dibandingkan orang lain. Dengan menjadi konsumen dari 

organisasi yang unggul atau unik, seseorang akan merasa 

dirinya berbeda, dan menimbulkan rasa bangga. Berdasarkan 

penalaran ini, maka proposisi yang dapat dibentuk adalah: 

 

Proposisi 1: Brand Association berpengaruh terhadap 

Customer Organizational Pride 

      

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Employee-Customer Intimacy dan Customer 

Organizational Pride. Employee-Customer Intimacy dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana tercipta 

hubungan yang akrab antara karyawan dan pelanggan 

sebelum, selama, dan sesudah proses konsumsi suatu barang 

atau jasa. Tracy and Robins (2004) mengemukakan seseorang 

dapat merasakan kebanggaan apabila tindakan-tindakannya 

dihargai oleh orang lain. Realita yang dijumpai dalam 

penelitian menunjukkan bahwa keakraban yang tercipta 

antara karyawan dan pelanggan dapat menjadi sumber 

kebanggaan keorganisasian pada pelanggan atau konsumen. 
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Keakraban tersebut membuat konsumen merasa dihargai, dan 

merasa berbeda dengan konsumen-konsumen dari organisasi 

atau brand yang lain. Berdasarkan penalaran ini, maka 

proposisi yang dapat dibentuk adalah:  

 

Proposisi 2: Employee-Customer Intimacy berpengaruh 

terhadap Customer Organizational Pride 

 

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Employee Reputation dan Customer 

Organizational Pride. Beberapa penelitian terdahulu telah 

menunjukkan bahwa reputation merupakan salah satu pemicu 

tumbuhnya organizational pride (Helm, 2011; 2012). Namun, 

reputation yang dibahas dalam penelitian-penelitian tersebut 

adalah organizational reputation. Menurut Schwaiger (2004), 

salah satu aspek penting untuk mengukur reputasi sebuah 

organisasi atau perusahaan adalah kualitas dari karyawan. 

Sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, maka reputation 

yang lebih ditekankan sebagai pemicu dari organizational pride 

adalah reputasi karyawan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa reputasi dari karyawan juga menimbulkan kebanggaan 

pada pengguna produk sebuah organisasi, oleh karena adanya 

identifikasi diri konsumen atau pelanggan dengan organisasi. 

Temuan ini konsisten dengan argumentasi Katzenbach 

(Gouthier dan Rhein, 2010) bahwa rasa bangga dapat dipicu 

oleh prestasi-prestasi dari orang-orang terdekat yang diacu 
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oleh individu atau pun suatu objek. Berdasarkan penalaran 

ini, maka dapat dibentuk proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 3: Employee Reputation berpengaruh terhadap 

Company-Based Pride 

 

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Achievement dan Customer Organizational 

Pride. Hasil penelitian dari Decrop dan Derbaix (2010) 

menunjukkan bahwa achievement merupakan pemicu yang 

kuat bagi rasa bangga seseorang. Hasil tersebut konsisten 

dengan argumentasi Gouthier dan Rhein (2010) bahwa 

organizational pride dapat didasarkan pada prestasi masa lalu, 

masa kini, dan juga masa depan. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan hal yang sama dengan hasil penelitian para ahli 

diatas. Dengan demikian berdasarkan penalaran ini maka 

dapat dibentuk proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 4: Achievement berpengaruh terhadap Customer 

Organizational Pride 

 

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Perceived Benefits dan Customer 

Organizational Pride. Gouthier dan Rhein (2010) 

mengemukakan bahwa individu dapat merasakan pride ketika 

membandingkan pencapaian aktualnya dengan harapannya 

sebelumnya. Dalam penelitian ditemukan bahwa konsumen 
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dapat merasa bangga atas sebuah produk, organisasi, atau 

brand karena produk, organisasi, atau brand tersebut 

memberikan manfaat-manfaat terentu bagi dirinya secara 

pribadi. Berdasarkan penalaran ini, maka dapat dibentuk 

proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 5: Perceived Benefits berpengaruh terhadap 

Customer Organizational Pride 

  

Konsep-konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Organizational Culture dan Customer 

Organizational Pride. Salah satu faktor yang berfungsi 

memberikan identitas kepada individu-individu dalam sebuah 

organisasi adalah budaya organisasi atau organizational 

culture (Kondalkar, 2007:  336). Norma-norma, nilai-nilai, dan 

persepsi-persepsi yang dimiliki bersama dalam sebuah 

organisasi dapat memberikan rasa kebersamaan diantara 

orang-orang yang berada dalam organisasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa budaya yang tercipta dalam organisasi 

dimana konsumen membeli dan mengonsumsi suatu produk 

atau jasa, dapat membentuk suatu identitas pada konsumen 

yang dapat dibanggakan. Berdasarkan penalaran ini, maka 

dapat dibentuk proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 6: Organizational Culture berpengaruh 

terhadap Customer Organizational Pride 
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Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Customer Organizational Pride dan Positive 

Word of Mouth. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa 

pride dapat mempengaruhi Positive WOM (Soscia, 2007; 

Decrop dan Derbaix, 2010). Tracy dan Robins (2007) juga 

mengemukakan bahwa individu yang merasa bangga akan 

cenderung menginformasikan apa yang dibanggakannya 

kepada orang lain secara langsung. Hasil penelitian juga 

menunjukkan konsumen yang berbangga atas produk, 

organisasi, dan brand yang ia gunakan memiliki 

kecenderungan untuk menceritakan produk, organisasi, brand 

tersebut kepada orang lain. Dengan demikian berdasarkan 

penalaran ini dapat dibentuk proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 7: Customer Organizational Pride berpengaruh 

terhadap Positive Word of Mouth 

 

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Customer Organizational Pride dan Display of 

Affiliation. Definisi konseptual dari Display of Affiliation adalah 

komunikasi simbolik yang dilakukan konsumen untuk 

menginformasikan keterhubungannya dengan sebuah 

organisasi kepada orang lain, baik itu melalui benda-benda 

berwujud ataupun melalui media virtual. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsumen yang berbangga atas produk, 

organisasi, dan brand yang ia gunakan, cenderung 

menunjukkan afiliasinya dengan produk, organisasi, dan 
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brand tersebut kepada orang lain melalui benda berwujud dan 

media virtual. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dibentuk 

proposisi sebagai berikut:  

  

Proposisi 8: Customer Organizational Pride berpengaruh 

terhadap Display of Affiliation 

 

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Customer Organizational Pride dan Customer 

Acquisition. Decrop dan Derbaix (2010) mengemukakan bahwa 

konsumen yang memiliki kebanggaan terhadap brand, 

merupakan missionary dari brand untuk mencari konsumen 

lain. Hal tersebut konsisten dengan hasil penelitian ini bahwa 

konsumen yang berbangga atas organisasi, mengekspresikan 

kebanggaan mereka dengan cara merekrut konsumen lain 

untuk membeli produk dari organisasi atau brand yang 

mereka gunakan. Berdasarkan penalaran diatas, maka dapat 

dibentuk proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 9: Customer Organizational Pride berpengaruh 

terhadap Customer Acquisition 

  

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Customer Organizational Pride dan Pro-

Organization Self-Actualization. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa konsumen yang berbangga atas organisasi, cenderung 

mengaktualisasikan diri mereka dengan cara-cara tertentu 
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yang selain memberi manfaat bagi mereka secara pribadi, juga 

secara sadar atau tidak sadar memberikan keuntungan bagi 

organisasi atau brand. Berdasarkan realita ini maka dapat 

dibentuk proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 10: Customer Organizational Pride 

berpengaruh terhadap Pro-Organization 

Self-Actualization 

 

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Customer Organizational Pride dan Brand 

Loyalty. Hubungan antara pride dan loyalty telah dibahas 

dalam penelitian Decrop dan Derbaix (2010) bahwa loyalty 

merupakan salah satu dampak dari kebanggaan konsumen 

terhadap brand. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

konsumen yang berbangga terhadap organisasi atau brand, 

mengekspresikan kebanggaan mereka dengan cara 

mengonsumsi produk-produk lain dari organisasi atau brand 

yang bersangkutan. Berdasarkan penalaran ini, maka dapat 

dibentuk proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 11: Customer Organizational Pride 

berpengaruh terhadap Brand Loyalty 
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4.4.2. Teori Mini 

Dari proposisi-proposisi yang dibentuk sebelumnya, dapat dirangkai sebuah teori mini 

mengenai anteseden dan konsekuen dari customer organizational pride sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Teori Mini 

Sumber: Data primer yang diolah dan terekam dalam Trail 5. 

CUSTOMER 

ORGANIZATIONAL 

PRIDE Achievement  

Organizational 
 Culture 

Employee Reputation 

Employee-Customer 
Intimacy 

Brand Association 

Perceived Benefits 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Brand Loyalty 

Pro-Organization 
Self-Actualization 

Customer Acquisition 

 

Display of Affiliation 

Positive Word of 

Mouth 

7 

8 

9 

10 

11 
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4.5. Membanding Teori Mini 

Tujuan terakhir yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah membanding teori mini tentang kebanggaan 

keorganisasian konsumen yang telah dikonstruksi, dengan 

teori atau model tentang kebanggaan konsumen yang 

dikonstruksi oleh Decrop dan Derbaix (2010). Menurut 

Ihalauw (2008: 148-155), acuan kriteria yang dapat dipakai 

untuk membanding teori yang satu dengan yang lain adalah 

acuan kriteria yang telah dikembangkan oleh Wallace (1971), 

oleh Lin (1976), dan oleh Sheth, Gardner dan Garrett (1988). 

Wallace mengemukakan ada empat tolok ukur untuk 

membanding teori, yaitu teba (scope), aras abstraksi (level of 

abstraction), kebernasan (parsimony), dan ketepatan bahasa 

(language). Lin mengemukakan tiga tolok ukur untuk 

membanding teori, yaitu kebernasan struktur teori (parsimony 

of its structure), ketepatan penjelasan (accuracy of its 

explanation), dan kemampuan teori menerangkan fenomena 

tertentu secara lebih tepat (Its pervasiness over different social 

phenomena). Sementara itu, Sheth dkk menetapkan tiga 

kriteria untuk membanding dan mengevaluasi teori-teori, 

yaitu syntax, semantics, dan pragmatics.   

Dalam penelitian ini, acuan kriteria yang akan 

digunakan untuk membanding teori adalah acuan kriteria 

yang dikembangkan oleh Wallace (Ihalauw, 2008: 148-152). 

Dari empat tolok ukur yang ada, hanya dua tolok ukur yang 

akan dipakai yaitu teba (teba substantif dan teba ruang dan 

waktu), dan aras abstraksi. Dua tolok ukur ini dipilih 
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berdasarkan kecukupan informasi dari teori yang akan 

dibandingkan dengan teori mini penelitian ini, dan juga daya 

analitis yang diperlukan. Untuk menggunakan semua tolok 

ukur yang ada, diperlukan ketersediaan informasi dan daya 

analitis yang kuat. Mempertimbangkan ketersediaan informasi 

(sekunder dan tersier) mengenai kedua teori yang akan 

dibanding dan juga daya analitis yang dimiliki, maka dalam 

melakukan pembandingan diputuskan hanya menggunakan 

dua tolok ukur saja.    

 

4.5.1. Teori Mini Kebanggaan Keorganisasian Konsumen  

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bahasan 

sebelumnya, kebanggaan keorganisasian konsumen adalah 

perasaan positif konsumen sebagai pengguna barang atau jasa 

dari sebuah organisasi, yang bersumber dari identifikasi diri 

dengan reputasi, keunggulan dan keunikan atribut-atribut 

organisasi tersebut dibanding organisasi lain. Berdasarkan 

definisi tersebut, dapat dicermati bahwa munculnya 

kebanggaan keorganisasian mensyaratkan adanya identifikasi 

diri konsumen dengan organisasi.  

Dalam konteks konsumsi jasa pendidikan tinggi, 

identifikasi diri konsumen dengan organisasi tercipta oleh 

karena tipe keterhubungan (membership), dan sifat penyajian 

jasa (continuous). Tipe keterhubungan membership 

menciptakan switching barrier yang tinggi bagi konsumen, 

sehingga konsumen sulit untuk berpindah ke organisasi jasa 

lain, sedangkan penyajian jasa yang berkelanjutan 
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menyebabkan adanya tingkat intensitas interaksi yang tinggi 

antara konsumen dengan organisasi. Kedua hal inilah yang 

membuat konsumen mempersepsikan diri sebagai “orang 

dalam” dari organisasi. Oleh karena konsumen 

mempersepsikan diri sebagai “orang dalam” organisasi, maka 

semua keunggulan dan keunikan atribut yang organisasi 

tersebut miliki, dipersepsikan sebagai keunggulan dan 

keunikan yang konsumen miliki. Hal inilah yang kemudian 

menciptakan perasaan positif pada konsumen, yang disebut 

sebagai kebanggaan keorganisasian.    

Berdasarkan hasil penelitian, kebanggaan 

keorganisasian konsumen dapat ditimbulkan oleh enam 

faktor, yaitu asosiasi merek, kedekatan karyawan-pelanggan, 

reputasi karyawan, prestasi, manfaat yang dipersepsikan, dan 

budaya keorganisasian. Faktor asosiasi merek (brand 

association), faktor kedekatan karyawan-pelanggan (employee-

customer intimacy) dan faktor budaya keorganisasian 

(organizational culture), merepresentasikan dimensi kultural 

dari organisasi sebagai sumber kebanggaan konsumen 

terhadap organisasi tersebut. Dimensi kultural inilah yang 

membentuk identitas dan jati diri organisasi. Apabila 

organisasi memiliki suatu identitas yang unggul atau unik, 

maka konsumen yang mengidentifikasi diri sebagai bagian 

dari organisasi tersebut akan merasa bangga.  

Faktor reputasi karyawan (employee reputation), prestasi 

(achievement), dan manfaat yang dipersepsikan (perceived 

benefit), merepresentasikan hasil evaluasi terhadap organisasi. 
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Apabila hasil evaluasi itu tersebut menunjukkan adanya 

keunggulan dari organisasi berkaitan dengan atribut-

atributnya, maka akan timbul rasa bangga pada konsumen 

yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari organisasi 

tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian, kebanggaan 

keorganisasian konsumen memiliki lima macam dampak, 

yaitu positive word of mouth, display of affiliation, customer 

acquisition, pro-organization self-actualization, dan brand 

loyalty. Ditinjau dari sifatnya, ada empat macam dampak yang 

tergolong extra-role behavior, yaitu perilaku-perilaku yang 

sifatnya sukarela dan tidak diwajibkan pada konsumen untuk 

efektifitas penyajian jasa, namun mau dilakukan oleh 

konsumen demi keuntungan organisasi (Bove et.al, 2009). 

Keempat macam dampak itu adalah positive word of mouth, 

display of affiliation, customer acquisition, dan brand loyalty. 

Satu macam dampak yang tersisa, yaitu pro-organization self-

actualization, merupakan dampak yang dapat digolongkan 

sebagai extra-role behavior, maupun sebagai in-role behavior. 

Seperti yang telah dibahas dalam sub-bahasan sebelumnya, 

konsep tersebut memiliki cakupan makna baik itu dalam 

kehidupan sehari-hari konsumen maupun dalam proses 

konsumsi.  

Secara ringkas, penyebab kebanggaan keorganisasian 

konsumen bertumpu pada dimensi kultural dan hasil evaluasi 

atribut-atribut dari organisasi dimana konsumen tersebut 

mengidentifikasi dirinya. Kebanggaan keorganisasian dapat 



114 

 

menimbulkan perilaku positif dari konsumen, baik yang 

sifatnya sukarela dan tidak diwajibkan namun 

menguntungkan organisasi, maupun yang dibutuhkan 

organisasi demi keefektifan penyajian produk.  

 

4.5.2. Membanding Teori mini Kebanggaan Keorganisasian 

Konsumen dengan Teori mini Kebanggaan 

Konsumen Decrop dan Derbaix. 

Teori mini kebanggaan keorganisasian konsumen yang 

telah dijabarkan di atas, akan dibandingkan dengan teori mini 

kebanggaan konsumen yang dikonstruksi oleh Decrop dan 

Derbaix (2010), yang telah dibahas dalam bab 2. Dua tolok 

ukur yang dipakai dalam membanding kedua teori mini ini 

adalah teba dan aras abstraksi.  

 

a. Pembandingan menurut Teba (Scope) 

Menurut Ihalauw (2008: 148-149), teba sebuah teori 

dapat dilihat dari dua matra yaitu teba substantif dan 

teba ruang dan waktu. Teba substantif menunjuk pada 

cakupan isi yang menjadi inti dari teori tertentu, 

sedangkan teba ruang dan waktu menyangkut dimana 

(tempat) dan kapan (waktu) sebuah teori itu berlaku.  

 

1) Teba Substantif 

Dalam teori kebanggaan dari Decrop dan Derbaix, 

proposisi  pertama dan kedua memperlihatkan 

kaitan antara prestasi masa kini (present 
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achievement), dan prestasi masa lalu (past 

achievement) sebagai variabel independen dan 

kebanggaan (pride) sebagai variabel dependen. 

Keterkaitan antara prestasi dan kebanggaan juga 

ditemukan dalam teori kebanggaan keorganisasian 

yang dikonstruksi dalam penelitian ini, meskipun 

tidak dipilah berdasarkan waktu.  

Proposisi yang ketiga dari teori kebanggaan Decrop 

dan Derbaix menunjukkan kaitan antara konteks 

sosial budaya sebagai independen dengan 

kebanggaan sebagai variabel dependen. Hal ini 

tidak ditemukan dalam teori kebanggaan 

keorganisasian yang dikonstruksi dalam penelitian 

ini. Tidak ditemukannya faktor sosial budaya, 

kemungkinan disebabkan oleh perbedaan konteks 

konsumsi dimana kedua teori mini ini dikonstruksi, 

dan juga besaran satuan analisis.  

Proposisi yang keempat dalam teori kebanggaan 

Decrop dan Derbaix adalah kaitan antara 

kebanggaan sebagai variabel independen dengan 

komitmen dan loyalitas sebagai variabel dependen. 

Berdasarkan proposisi ini Decrop dan Derbaix 

berargumen bahwa semakin konsumen merasa 

bangga terhadap perusahaan atau brand, maka 

semakin tinggi komitmen dan loyalitasnya terhadap 

perusahaan atau brand tersebut. Argumentasi 

tersebut sama dengan proposisi yang diusulkan 
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dalam teori kebanggaan keorganisasian konsumen 

bahwa kebanggaan keorganisasian konsumen 

berpengaruh terhadap loyalitas merek, atau brand 

loyalty.  

Proposisi yang kelima dalam teori kebanggaan 

Decrop dan Derbaix adalah kaitan antara 

kebanggaan sebagai variabel independen dengan 

kemeningkatan konsumsi dan koleksi. Dalam teori 

kebanggaan keorganisasian konsumen keterkaitan 

tersebut tidak ditemukan, yang kemungkinan 

disebabkan karena perbedaan karakteristik produk 

yang dikonsumsi dan juga perbedaan jangka waktu 

konsumsi.  

Proposisi yang keenam dalam teori kebanggaan 

Decrop dan Derbaix adalah kaitan antara 

kebanggaan sebagai variabel independen dengan 

WOM dan proselitisme sebagai variabel dependen. 

Keterkaitan ini juga dibahas dalam teori 

kebanggaan keorganisasian konsumen, bahwa 

konsumen yang berbangga terhadap organisasi 

akan menyampaikan hal-hal positif mengenai 

organisasi kepada orang lain, dan juga merekrut 

orang lain agar mengonsumsi produk dari 

organisasi yang sama.  

Proposisi yang ketujuh dalam teori kebanggaan 

Decrop dan Derbaix adalah kaitan antara 

kebanggaan sebagai variabel independen dengan 
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customization and bricolage sebagai variabel 

dependen. Decrop dan Derbaix berargumen bahwa 

konsumen yang berbangga atas sebuah perusahaan 

atau brand akan membantu perusahaan dalam 

mencipta nilai oleh karena akan tampil sebagai 

konsumen yang kreatif, pro-aktif, dan bricoleur. 

Teori kebanggaan keorganisasian konsumen juga 

membahas keterkaitan tersebut, bahwa konsumen 

yang berbangga terhadap organisasi atau brand, 

akan mengaktualisasikan diri mereka dalam cara-

cara tertentu yang secara sadar atau tidak sadar 

menguntungkan organisasi. Hal ini menunjukkan 

adanya aktifitas value co-creation antara organisasi 

dan konsumen.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa 

ada dua proposisi dalam teori kebanggaan Decrop 

dan Derbaix tidak tercakup di dalam teori 

kebanggaan keorganisasian konsumen, yaitu kaitan 

antara konteks sosial budaya dengan kebanggaan, 

dan kaitan antara kebanggaan dengan 

kemeningkatan konsumsi dan koleksi. Sebaliknya, 

ada enam proposisi dalam teori kebanggaan 

keorganisasian konsumen yang tidak tercakup 

dalam teori kebanggaan Decrop dan Derbaix, yaitu 

kaitan antara asosiasi merek dengan kebanggaan, 

kaitan antara kedekatan karyawan-pelanggaan 

dengan kebanggaan, kaitan antara reputasi 
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karyawan dengan kebanggaan, kaitan antara 

manfaat yang dipersepsikan dengan kebanggaan, 

dan kaitan antara kebanggaan dengan display of 

affiliation.  Berdasarkan pembandingan ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa teori kebanggaan 

keorganisasian konsumen memiliki teba substantif 

yang lebih luas dibandingkan teori kebanggaan 

konsumen Decrop dan Derbaix.  

 

2) Teba Ruang dan Waktu 

Dilihat dari jumlah proposisi, teori kebanggaan 

Decrop dan Derbaix terdiri dari tujuh proposisi, 

sedangkan teori kebanggaan keorganisasian 

konsumen memiliki sebelas proposisi. Dari tujuh 

dan sebelas proposisi tersebut, terdapat lima 

proposisi yang sama atau mirip. Enam proposisi 

dari teori kebanggaan keorganisasian konsumen, 

tidak dapat diterangkan menurut teori kebanggaan 

Decrop dan Derbaix, sedangkan dua proposisi dari 

teori kebanggaan konsumen Decrop dan Derbaix 

tidak dapat diterangkan menurut teori kebanggaan 

keorganisasian konsumen. Artinya, dilihat dari 

ruang dan waktu teori kebanggaan konsumen 

Decrop dan Derbaix dapat dipakai untuk 

menjelaskan sebagian dari fenomena kebanggaan 

keorganisasian konsumen dalam konteks konsumsi 

jasa perguruan tinggi. Sebaliknya, hampir semua 
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fenomena kebanggaan konsumen dalam konteks 

konsumsi olahraga dapat diterangkan menurut 

teori kebanggaan keorganisasian konsumen, 

dimana dari tujuh proposisi, lima adalah sama atau 

mirip, dan dua tidak.  

Teori kebanggaan konsumen Decrop dan Derbaix, 

tidak relevan untuk menerangkan asosiasi merek, 

kedekatan karyawan-pelanggan, reputasi karyawan, 

manfaat yang dipersepsikan, dan budaya 

keorganisasian, sebagai variabel-variabel yang 

menyebabkan kebanggaan, dan display of affiliation 

sebagai variabel yang dipengaruhi kebanggaan. Hal 

ini mungkin disebabkan oleh karakteristik konteks 

konsumsi dan karakteristik produk yang 

dikonsumsi. Sebaliknya, teori kebanggaan 

keorganisasian tidak relevan untuk menerangkan 

kaitan antara konteks sosial budaya dan 

kebanggaan, dan kaitan antara kebanggaan dengan 

kemeningkatan konsumsi dan koleksi. Hal ini 

mungkin disebabkan oleh karena perbedaan jangka 

waktu yang diperlukan untuk konsumsi, switching 

barrier, dan juga besaran satuan analisis dari 

penelitian yang mengonstruksi kedua teori mini 

tersebut.  

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa teori mini kebanggaan 

keorganisasian konsumen memiliki teba ruang dan 



120 

 

waktu yang lebih besar dibandingkan teori 

kebanggaan konsumen Decrop dan Derbaix. Hal ini 

terlihat dari jumlah proposisi yang sama dan tidak 

sama dari kedua teori mini tersebut, yang 

menggambarkan kemampuan menerangkan 

masing-masing fenomena.  

     

b. Pembandingan menurut Aras Abstraksi (Level of 

Abstraction) 

Aras abstraksi dari konsep-konsep dalam teori 

kebanggaan konsumen Decrop dan Derbaix cenderung 

tidak merata, yakni ada konsep yang berada pada aras 

yang tengahan atau tinggi, dan ada pula konsep-konsep 

yang berada pada aras rendahan. Contohnya adalah 

konsep konteks sosial budaya dalam teori tersebut. 

Dapat dicermati bahwa konsep ini berada pada aras 

rendahan atau tinggi, yang masih bisa dijabarkan 

menjadi konsep-konsep pada aras yang lebih rendah 

seperti kondisi demografis, tingkat ekonomi, tingkat 

kepadatan penduduk, dll. Lain halnya dengan konsep-

konsep seperti komitmen atau WOM dalam teori 

tersebut yang dapat dicermati hanya bisa dijabarkan ke 

dalam dimensi-dimensi saja.  

Sementara itu, aras abstraksi konsep-konsep dalam 

teori kebanggaan keorganisasian konsumen cenderung 

merata dan berada pada aras rendahan. Apabila 

konsep-konsep tersebut hendak dijabarkan, maka 
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hasilnya hanya akan berupa dimensi-dimensi. 

Contohnya seperti konsep positive WOM dalam teori 

tersebut. Apabila konsep ini hendak dijabarkan maka 

hanya akan menghasilkan dimensi-dimensi atau sifat-

sifat, misalnya positive WOM yang sifatnya asosiatif, 

atau yang sifatnya komparatif. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori 

kebanggaan konsumen Decrop dan Derbaix, berada 

pada aras abstraksi yang lebih tinggi, dibandingkan 

teori kebanggaan keorganisasian konsumen yang 

dikonstruksi dalam penelitian ini. 
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4.5.3. Teori Mini setelah Reduksi Proposisi-proposisi yang sama hasil Banding Teori  

Dari pembandingan teori mini kebanggaan keorganisasian konsumen dengan teori kebanggaan konsumen 

Decrop dan Derbaix, telah diketahui beberapa proposisi yang sama atau mirip. Untuk menonjolkan dimensi 

kebaruan dari teori mini tentang kebanggaan keorganisasian konsumen, maka proposisi-proposisi yang sama 

tersebut direduksi, sehingga teori mini tampak sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Teori Mini setelah Reduksi 
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